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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa

V. évfolyam 47. szám
2001 január
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor hívottan és hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V.
Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe.
******
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott új esztendőt kíván
Gyulafehérvár, jubileumi és millenniumi
Karácsonykor
sok szeretettel
dr. Jakubinyi György
Ui. Köszönöm az Erdélyi Örmény Gyökerek hűséges küldését. Köszönöm mind azt, amit
erdélyi magyarörmény közösségeinkért tettek és tesznek. Isten fizesse munkájukat!
******

Az örmény hitvallásból
Január
„Hiszünk az egy Istenben, a mindenható Atyában, az ég és a föld, a láthatók és
láthatatlanok teremtőjében."
A niceai (325) és a konstantinápolyi (381) zsinatok fogalmazták meg azt a hitvallást, amelyet
a görög egyház is, a római egyház is elmondat a liturgiában, illetve a misében, amely alapjául
szolgá1 a nagy zeneszerzők "Credo" tételének. Credo - latinul "hiszek" - , eredetileg azonban
a hitvallás úgy kezdődött: hiszünk... Az efezusi zsinat (431) azonban megváltoztatta: hiszek...
A hit ugyanis mindenkinek a legbensőbb ügye. Ám az örmény hitvallás még ma is úgy
kezdődik: hiszünk... Ennek alkotója, összeállítója Ciprusi Szent Epifán (+403), aki Ciprus
szigetének volt az érseke. Mint Világosító Szent Gergely, ő sem volt örmény, hitvallása az
örményeké lett. Az első tétele, mint minden hitvallásé, a legalapvetőbb vallási igazságot
tartalmazza: Isten létének megvallását. Az évet szintén kezdjük Isten nevében!
Dr. Sasvári László
******

EMKE
Elhangzott Kolozsvárott, 2000 november 25-én,
az EMKE fennállásának 115-ik évfordulóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünnepi millenniumi közgyűlés!
Az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság (az EMKE társszervezete) megbízott
elnökeként a határon átnyúló magyar-magyar kulturális együttműködés egy sajátos, a maga
nemében egyedülálló formájáról szeretnék szólani, nevezetesen a budapesti székhelyű
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a különböző hazai örménymagyar
egyesületek, alapítványok közös törekvéseiről, munkájáról.
Barangolva őseink földjén - Erdélyben - 1997 nyárutóján látogatott meg bennünket egy
autóbusznyi Magyarországra szakadt hazánkfia, erdélyi magyarörmény testvéreink.
Innen tovább barangoltak, hogy aztán ugyanazon év novemberében már a Semmelweis utcai
Magyarok Házában lássanak vendégül, s lehetővé tegyék, hogy mi, Csíkból, Gyergyóból,
Erzsébetvárosról, Kolozsvárról, Szamosújvárról érkezettek megismerjük egymást, és "Az
örménykatolikus egyház története és művészete" első egyházi konferencia résztvevőiként
tudatosan vállaljuk erdélyi örménymagyar mivoltunkat.
Erdélyi örménymagyar kultúra kettős - vagy még több (7) - kötődés.
Erdélyi örménymagyarság. Ennek a sajátos színfoltnak vagyunk mi a hordozói a sokszínű
transzilván palettán.
Fel akarjuk kutatni, számbavenni és felmutatni a 350 éve Erdélybe települt, itt
meghonosodott és magyarrá lett őseink - a történelmi, nemzetalkotó örménység - történetét,
munkásságát.
Ez a mi dolgunk.
És ez nem kevés.
Kiállításokat, konferenciákat szervezünk, most már közösen is, hiszen együttműködési
megállapodást kötöttünk.
A 2. konferenciát "Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-magyar-katolikus
egyháza és identitástudata régen és ma" címmel Szamosújváron tartottuk 1999-ben, amelyen
16 civil szervezet küldöttei és nagyszámú hallgatóság volt jelen. Erre az alkalomra az
EÖGYKE megjelentette az első konferencia anyagát.
Az idén szeptember 29.-október 1. között a Nemzetközi magyarörmény kulturális napok
Budapesten rendezvénysorozat keretében tartottuk 3. konferenciánkat.
Ezúttal két könyvbemutató is gazdagította a programot a kiállítások és egyéb kulturális
rendezvények mellett: a 2. konferencia anyaga, mely az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 3.
köteteként látott napvilágot és Gudenus János József: Az örmény eredetű magyar nemesi
családok genealógiája.
Nagyon szerteágazó, gazdag, szép eredményeket ígérő munka indult el.
Két héttel ezelőtt például a szamosújvári 51. számú Czetz János cserkészcsapat és a Téka
Művelődési Alapítvány tagjai 130 vendégtársukkal együtt Szamosújvár műemlékeivel,
történetével ismerkedtek, majd vetélkedőn mérték össze tudásukat és mindannyian tudásban,
élményekben gyarapodva, gazdagodva hagyták el a kétnapos rendezvény színhelyét: a 300
éves Armenopoliszt.
Az EÖGYKE óriási erőfeszítéssel adja ki és juttatja el 1100 címre havonta megjelenő lapját,
a Füzeteket, az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat köteteit pedig, valamint genealógiai
kiadványát közkönyvtárakba is eljuttatja, adományként, hogy a bennük felhalmozott
ismeretanyag az utókor számára is fennmaradjon és kutatható, hasznosítható legyen.
Mindemellett azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok nehézséggel kell megküzdenünk
itthon is, Magyarországon is.

A hivatalosság nem ismer el, nem segít bennünket mint sajátos "kisebbséget", merthogy már
magyarok vagyunk, magyarságunkhoz pedig mi mindenek előtt ragaszkodunk. Nem
csatlakozunk a Romániai Örmények Szövetségéhez, melynek elnöke a ma már nyíltan
magyarellenes Varujan Vozganian.
Nagyon nagy erkölcsi és anyagi kárt okoz nekünk a magyarországi Országos Örmény
Önkormányzat vezetése is, amelynek tagjai éppen Varujan Vozganianékkal vannak állandó
szoros és szerződéses kapcsolatban, hiszen egy húron pendülnek, egy tőről fakadnak, 20.
századi betelepülők, nekik térkép (és piac) e táj, nem tartoznak a történelmi, nemzetalkotó
örmény népcsoporthoz, de őseinktől reánk maradt egyházi és világi javainkra,
templomainkra, sőt római katolikus vallásunkra is "szemet vetettek" - Erdélyben már nem
először - és most már Magyarországon is, ahol elbitorolták az Orlay utcai örmény szertartású
római katolikus lelkészséget, egy új egyházi alakulatot jelentve be oda.
Jövőre, 2001-ben, az örmény kereszténység 1700. évében Kolozsvárra tervezzük 4.
konferenciánkat. Ezt az EMKE, és a többi, velük rokonszenvező, vagy éppen együttműködő
civil szervezet, valamint a történelmi egyházak hathatós támogatása nélkül nem tudjuk
megvalósítani.
Kérem tehát mindannyiuk segítségét.
B. Kovács Júlia
EMKE
******

Rablómesék
Fancsali János írása
"A magyarországi népek meséit válogatja össze az Útmutató Tanácsadó és Kiadó, mely erre a
programjára támogatást kapott a millenniumi keretből ... A tizenhárom kötetre tervezett
sorozat a Magyarország területén élő kisebbségek népmesekincseiből ad válogatást...
Szimenov Tódor (a kiadó vezetője) elmondta... zömében az anyaországból eredő mesekincs
található meg a válogatásokban, amelyeket mindig az adott nemzet legjobb ismerői
szerkesztenek a kiadó számára."
(Magyar Nemzet, 2000. Június 10.)
Amennyiben "anyaországunkból eredő mesekincs" fogja képviselni a hazai örménységet,
akkor az csak erdélyi magyar-örmény termék lehet. Pontosabban: magyar nyelven, magyarörmények által közölt mese. És nem "tiszta" örmény”! Ha pedig "örmény" név alatt
közölnének ilyen meséket, a mi meséinket, ez rablómese.
Másfelől, ha a keleti örmények meséit szeretné közölni a sorozat kiadója, ami ugyanennyire
valószínű - , akkor félrevezeti olvasóit, ez pedig; rabló-mese.
A 70-es években Romániában jelent meg az erdélyi örmény mesék furcsa kötete, melyre
Gabányi János szamosújvári tanár hívta föl akkor figyelmemet: kutatásai szerint a "román
nyelven közölt erdélyi örmény mesék" közlőiről kiderült, hogy csak "virtuális" személyek,
élő, hús-vér mivoltukban senki, sehol nem ismerte őket! Ez a rablómesék harmadik fajtája.
Hiába érdeklődtem: senki nevünkben nem kért fel senkit, mint "legjobb ismerőt", hogy
válogasson meséink közül a kiadó számára!
Újra leírjuk: a hazai örménység 99%-a kettős identitású magyarörmény, aki 800 éve jött el az
akkori örmény fővárosból, Aniból és aki Erdélyt vallja anyaországának. Még csak véletlenül

sem tételezzük föl, hogy Szimenov Tódor úr éppen Doncsev Tosó úr ajánlásával kapta meg
az említett anyagi támogatást, és hasonlóképpen - eszünkbe sem jut az a szörnyűség, hogy
ortodox alapon, a készülő örmény mesék kötete kaukázusi mesékkel altatná majd
gyermekeinket.
A korrekt megoldáson kérjük tehát töprengeni a kiadó vezetőit, most, a magyar kultúra
ünnepe alkalmával. Hisz az erdélyi magyarörménység mindig jó szívvel segített keleti,
üldözött testvérein, befogadta őket, amit azok, mint például dr. Hovhannesian Eghia -, tiszta
szívvel megháláltak.
A mostani "hála" szerint a befogadó magyarörmények nem is léteznek, a magyar állam pedig
rosszul, "majdnemhogy rasszistán" bánik a keleti örményekkel, dől a panasz. Ezt a - nemcsak
egyházpolitikai - konfliktust még fokozná egy kirekesztő tartalmú keleti örmény
meséskönyv, mely a magyar állampolgárok pénzéből jelenne meg a hazai magyarörmények
nevében.
Felvállalja talán mindezt a kiadó?
Budaörs, az új évezred második napján
******

Közmeghallgatás és beszámoló

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közgyűlése
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2000. november 13-án a Budapest, XI.
kerületi Ezüstfenyő tér 1. szám alatt közgyűlést tartott, amelyen az elnök beszámolt az éves
tevékenységről és az Egyesület 2001. évi terveiről, majd a közgyűlés megválasztotta a
kővetkező ciklus elnökét és elnökségi tagjait.
Egyhangú határozattal ismét bizalmat szavaztak dr. Issekutz Sarolta eddigi elnöknek, aki
megígérte, hogy a jövőben is minden igyekezetével törekedni fog, hogy a bizalomnak
megfeleljen.
Ezután előterjesztette az új elnökség tagjaira tett személyi ajánlatot s miután más személyi
ajánlat nem hangzott el, az elnökség tagjaivá újraválasztották dr. Borszéki Bélát, Fancsali
Jánost, Pertik Bélát, dr. Sasvári László, Vákár Tibort és Zakariás Antal Diránt a megelőző
ciklusban betöltött funkciókra.
A közgyűlés után a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tartott
közmeghallgatást (azaz a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
közösen).
Dr. Issekutz Sarolta társulási elnök beszámolt a közösen megvalósított feladatokról, az egyes
társult kerületek és az EÖGYKE által teljesített anyagi hozzájárulás felhasználásáról. Ezután
a kerületi elnökök is beszámoltak. A közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelték a II., a VI.
és a XI. kerületi Önkormányzat kisebbségi referensei is.
Dr. Issekutz Sarolta beszámolója a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok
Társulása (BÖKÖT) 2000. évi tevékenységről.
Első beszámolási témakör: a működéshez szükséges pénzeszközöket pályázatok útján,
valamint a helyi örmény kisebbségi önkormányzatok, az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület támogatásával sikerült biztosítani.
2000-ben 15 pályázatot adtunk be. Az Országgyűlés Kisebbségi Bizottsága az EÖGYKE
szervezettámogatási pályázatát valótlan indokok alapján elutasította, a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány ugyancsak nem támogatta egyik
pályázatunkat sem, ahogyan kérelmeinket két éve egyáltalán nem támogatja.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi
és Vallásügyi Bizottsága Esélyegyenlőségi Alap, a Humanitas Civitatis Alapítvány támogatta
pályázati kérelmeinket.
Ezen kívül a II., VI, IX, és XI., valamint a XIII. kerületi, a Budaörsi-, a Siófoki és a
Székesfehérvári Örmény Kisebbségi Önkormányzat támogatta egyes projektjeinket, így a
helyi kisebbségi önkormányzatokkal, illetve az EÖGYKE-vel együttműködési megállapodás
alapján valósítottuk meg valamennyi tervezett feladatunkat.
A második: fontos eredmény, hogy továbbra is információs irodát működtetünk Budapesten,
az I. kerület Donáti u. 7/a. alatt, állandó személyes és telefon, fax, E-mail szolgáltatással.
Elnöki félfogadás szerda 16-18 óra között.
Újdonság, hogy bekapcsolódtunk az Internetes hálózatba, honlapunkon a havi füzet anyaga
rendszeresen megjelenik.
Az információs iroda - a telefont kivéve - nem terheli a szervezet költségvetését.
(Magántulajdonú az iroda, a számítógéppark, a felszerelés és berendezés).
Harmadik témakör: 2000-ben - immár ötödik éve - havi rendszerességgel szervezzük a
Fővárosi Örmény Klub műsorait, biztosítjuk a hangosító berendezést, dekorációt, szállítást,
büfészolgáltatást, elkészítjük és postázzuk a meghívókat.
A klub látogatottsága igen nagy, alkalmanként 90-100 fő közötti. Decemberben karácsonyi
klubest, valamint az 1999-ben alapított Szongott Kristóf díj átadását tervezzük neves
művészeink közreműködésével. (Emlékeztetőül: a beszámoló november 13-án hangzott el. A
megvalósulásról lásd a klubestről készült, képes beszámolónkat - a szerk.)
A negyedik beszámolási pont: rendszeresen megjelenik - immár négy éve - az Erdélyi
Örmény Gyökerek Füzetek című havilapunk ingyenesen, 1100 példányban. Feladatunk a
szerkesztés, írás, gépelés, kiküldés postán saját címlistánk szerint, ingyenes munkával.
A BÖKÖT a nyomda és postaköltséget, főszerkesztői-tervezői-tördelői díjat fizeti. A lap eljut
a közgyűjteményekhez, civil szervezeteinkhez is hazánkban és Erdélyben.
A következő, ötödik témakör: megalakulásunk óta érdekképviseleti tevékenységet látunk el a
hazai magyar anyanyelvű örménység érdekében, jogi és kisebbségi szaktanácsadással
szolgálunk a BÖKÖT kerületei, illetve a hozzánk forduló örmény kisebbségi képviselők
számára. Részt vettünk, illetve veszünk a hazai kisebbségeket érintő tanácskozásokon (pl. a
Magyar Művelődési Intézet konferenciája: Együttélés Európában 2000, a kisebbség mint
kulturális egység viszonya a többség kultúrájához - Gödöllő, nemzetközi konferencia
november 17-18.; a 115 éves EMKE millenniumi közgyűlése Kolozsvárott november 25-én.).
A hivatalos szervekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, hazai és külföldi (főleg erdélyi) civil
szervezetekkel együttműködési megállapodások révén állandó kapcsolatot tartunk fenn.
Hatodik témakör: örmény szertartású római katolikus egyházunk megóvása, megvédése
céljából a hazai történelmi örménység érdekképviseletét látjuk el, felléptünk az ellen, hogy a
Magyarországi Örmény Egyház bejelentkezett a Budapest XI. Orlay u. 6. szám alatti
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség ingatlanába, segítséget kértünk hazai és külföldi
egyházi vezetőktől. Személyes tárgyalásokat folytattunk a Velencei Mechitarista Rend
vezetőivel, valamint az egyházi ügyek világi feletteseivel. Rendszeres angol nyelvű levelezést
folytatunk külföldi egyházi szervezetekkel.
Hetedszer: hazai és külföldi szervezetekkel, személyekkel közös szervezésű programokon
vettünk részt: Gyergyószentmiklóson az Örmény Bálon fővédnökként, Csíkszeredában

örmény vonatkozású könyvbemutatón. A Mechitarista Rend meghívására részt vettünk a
Rend 300 éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozaton Velencében.
Nyolcadik pontként a beszámoló fölidézte, hogy negyedik alkalommal szerveztük meg a
Barangolás őseink földjén elnevezésű, egyhetes túrát Erdélyben: Szilágyság, Hargita,
Gyimesek, augusztus 25. és 31. kőzött, 45 fő részvételével. Találkozókat szerveztünk
Szilágysomlyón, Csíkszépvízen, Szamosújváron.
Kilencedszer: épített örökségünk, templomaink és temetőink, plébániáink állagmegóvásához
idén is segítséget nyújtottunk: Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Szamosújvár és
Csíkszépvíz-Csíkszereda kapott támogatást.
Tizedszer: részt vettünk egyházi ünnepeinken: a csíksomlyói búcsún (közösen az erdélyi,
ausztriai és németországi magyarörményekkel), Világosító Szent Gergely ünnepén
Szamosújváron, a Nagyboldogasszonynapi búcsún pedig Erzsébetvároson, augusztus 15-én.
A beszámoló tizenegyedik pontja: világi ünnepeinket ez évben is méltó módon ünnepeltük
meg: 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója márciusban, Szent István és
államalapításunk 1000. éve augusztusban, az Aradi Vértanúkra és az 1956. októberi
forradalomra emlékezve október elején.
Tizenkettedik pontként hangzott el, hogy kisközösségi rendezvényeket tartottunk 2000-ben is:
a már évek óta hagyományos flekkenezést augusztusban Balatonalmádin, továbbá múzeum,
műterem, más rendezvények, emlékműavatások és temetőlátogatások formájában
(Szervátiusz-műterem, Nagytétényi Kastélymúzeum, Nemzeti Panteon - Kerepesi Temető,
Zuboly-kerekasztal, Szervátiusz Millenniumi emlékműavatás, stb.)
2000 során is támogattuk az Armenia magyarörmény időszaki szemlét (Szamosújvár), hogy
megjelenhessen évente 4-6 alkalommal. Ez a beszámoló tizenharmadik pontja. Az Armenia
megjelenésenként kapott 200 példányt eljuttatjuk közösségünk tagjaihoz.
Tizennegyedszer: 2000 elején is kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek előző (1999es) évfolyamának évkönyvét 300 pl-ban és a hazai, valamint erdélyi közgyűjteményeknek,
társadalmi szervezeteknek, önkormányzatainknak adományoztuk.
A beszámoló tizenötödik pontja ugyancsak gazdag:
3.-ik alkalommal rendeztük meg egyházi konferenciánkat, amellyel együtt Magyarörmény
nemzetközi kulturális napok Budapesten c. rendezvénysorozatot szerveztünk és
bonyolítottunk le szeptember 29-től október 1. napjáig. A konferencia másfélnapos volt: A
300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és
ma címmel, amelyen 23 előadás hangzott el, nagyrészt erdélyi előadóktól. A rendezvény
fővédnöke dr. Paskai László bíboros úr és dr. Visy Zsolt kulturális helyettes államtitkár úr
volt.
A rendezvénysorozat keretében 3 kiállítást rendeztünk.
- Örmény eredetű magyar nemesi családok címerei - a IX. kerületben,
- Velünk élő kultúrák: Örmények - a II. kerületben,
- Örmények a Délalföldön, 1848-49. - a XI. kerületben.
Az ugyanekkor általunk szervezett kulturális műsorok:
- a II. kerületben egyházi és világi énekek és versek

- a XI. kerületben: 1849. október 6. Arad címmel megemlékezés vértanúinkról, zenés-verses
emlékműsor, az ünnepi szónok Lászlóffy Aladár költő-író volt. Két könyvbemutató, valamint
sajtótájékoztató.
70 fős csoporttal meglátogattuk a Szent Koronát és a koronázási ékszereket a Parlamentben.
Örmény szertartású római katolikus szentmisén és múzeumlátogatáson vettünk részt
vendégeinkkel a XI. Orlay u. 6. szám alatti Örmény szertartású Római Katolikus
Templomunkban.
Vendégünk volt a Szamosújvári és a Gyergyószentmiklósi Örmény Szertartású Római
Katolikus Egyházi Kórus. Számukra - és a magyarországi érdeklődők, résztvevők számára fogadás, városnézés, dunai hajózás gazdagította a programot.
Kb. 50 külföldi vendég, és összességében kb. 800 fő hazai érdeklődő vett részt a
programokon. Külföldi vendégeinket 5 napra vendégül láttuk, szállás, utazási költség és
étkezés biztosítása mellett.
Tizenhatodszor: részt vettünk a magyar állami ünnepeken, koszorúzással egybekötve.
Idén két könyvet adtunk ki - ez a beszámoló tizenhetedik pontja - (ez ingyenes szerkesztést,
írást, begépelést stb., jelent, csupán a nyomda- és papírköltség került pénzbe):
- Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 3. kötete: a 2. egyházi konferencia anyaga kötetének
megjelentetése 300 példányban.
- Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, 300
példányban.
Tizennyolcadszor: valamennyi kiadott könyvünket adományként eljuttattuk a
közgyűjteményeknek, valamint felsőfokú tanintézetek, egyházak könyvtárainak, társadalmi
szervezeteknek Magyarországon és Erdélyben, állománygyarapítás céljából.
Záró, tizenkilencedik pontként: a tevékenységek bizonyítékait archiváltuk, fotó és
videófelvételeket készítettünk. Működésünkről beszámolót, pénzügyi elszámolást
készítettünk a tagság, és a hivatalos szervek részére.
Budapest, 2000. december 28.
dr. Issekutz Sarolta elnök
******
Népszámlálásról írt Merza Gyula 100 éve

(a Déva és vidéke című újságban megjelent szöveg utánnyomása)

Tisztelt olvasó, nem tévedés, amikor a következő cikket olvassa: gondoljon arra, hogy e cikk
csak napokkal több, mint 100 évvel ezelőtt, 1900 december 27-én jelent meg a Déva és
vidéke c. újságban, Merza Gyula tollából. Magyarországon 1880-tól kezdve évtizedenként
tartottak népszámlálást, így 1900-ban is. A népességet egymástól függetlenül vallási,
nemzetiségi és anyanyelvi bontásban is összeírták, (volt ezenkívül persze kor, foglalkozás,
stb. rovat is). Az egymástól különálló szeletek között csak területi összefüggést mutattak ki.
Akkor szükségesnek vélte Merza Gyula, hogy az összeírás előtt, s a tisztánlátás végett
foglalkozzon az örmény vallással. (A szövegben az eredeti helyesírást követtük - a szerk.)
Az erdélyi örmények és az újévi népszámlálás
Most van sajtó alatt egy irodalmi vállalat (értsd: vállalkozás - a q
.) Erdélyt tárgyaló kötete, - mely állítólag a központi statisztikai hivatal rendelkezésre
álló adatai alapján az erdélyi örmények létszámát 6000-ben állapította meg, holott az, aki a

viszonyokkal behatóbban foglalkozik, ha nem is éppen mathematikai pontossággal, de logikai
következtetés útján ezt a létszámot legalább is tízezerre teheti. A küszöbön álló népszámlálás
alkalmából a kitöltendő czédulákon csak két alakban tüntethetjük fel örménységünket, u.m.:
vagy örmény anyanyelvűnek, vagy örmény katholikusnak kell magunkat bejegyeznünk.
Minthogy sajnos, de az örmény nyelv ismeretével - önhibáján kívül - nem mindenki
dicsekedhetik: nagyfontosságú az az egyházjogilag bebizonyított körülmény, miszerint
sajátrítusú templomunk hiányában mint eddig, úgy ezután is élhetünk a latin rítus szerint,
keresztelhetnek és elanyakönyvelhetnek minket vagy gyermekeinket római katholikusoknak,
mindazonáltal ősapáinktól örökölt örmény katholikus jellegünket el nem veszítettük, sőt pl. új
örmény egyházközség keletkezése folytán ősi szertartásunkhoz bármikor utódainkban is
visszatérhetünk; mert velünk született rítusunkat pápai engedély nélkül önkényüleg meg nem
változtathatjuk. Ennélfogva azért is jogosan vallhatják magukat az összes hazai örmények a
népszámlálási lapokon örmény katholikusoknak, nehogy a központi statisztikai hivatal
minden utólagos tiltakozás ellenére napirendre térjen felettünk.
Merza Gyula
******

Keresztszülők örménymagyar családoknál a Szilágyságban
A Szilágyságban szülőföldre lelő örménymagyarság a "szórványnak is szórványa" volt.
Szilágysomlyó, Kraszna, Krasznahorvát, Zilah, Zsibó magyar többségű vásártartó helységek
voltak. De néha az örmények, ha a gazdasági felemelkedés megkívánta, román községekben
is meghúzódtak. (Vármező - Bucium, Maladéj - Maladia és mások). Mindezt csak azért
jelezzük előre, hogy meglássuk a körülmények ellenére is hagyományőrző, hűséges
jellemüket. Az erdélyi örménység a múlt század derekán már magyar nyelvű. Hagyományai,
szokásai, vallása még hosszú ideig (reméljük, a jövőben is!) egységesen az örménységhez
kötötték és kötik ma is.
Az előbbi állítást jól példázza a Szilágyságba betelepülő és ott végképp magyarrá váló
örmény családok összetartozása, az együttműködés a mindennapi életben. A ma
Szilágysomlyón élő (és viszonylag népes) Vida család levél- és irattára értékes adatokat őriz.
Az 1850-ben született Patrubán Annának (szülei Patrubán Domokos és Bocsánczi Mária)
keresztszülei Lukács Emánuel és Markovics Zsuzsánna. 1846-ban született Miron Gergelyt
Korbuly Gergely és Lukács Rebeka tartotta keresztvíz alá.
1872-ben Miron Rebeka (szülei Miron Gergely kereskedő és Patrubán Anna) keresztszülei
Bocsánczi Simon és Beteg Regina.
Az örménymagyar házasságok tanúi is saját köreikből kerültek ki és az esemény majdnem
mindig a római katolikus szertartás szerint történt. Letelepedésük helyén vagy már volt római
katolikus templom, vagy az örmények maguk is hozzájárultak építéséhez. Itt említjük meg,
hogy 150-100 évvel ezelőtt Erdély románságának többsége görög katolikus, azaz unitus hiten
volt. A Szilágyságban mindenféleképpen. Így történhetett meg, Hogy Pungutz Bogdán
(született Vármezőn 1872-ben) keresztszülei a görögkatolikus Csupe Gligor és Pecse Iana
lett.
Mintegy megerősítve az elmondottakat, közlünk néhány adatot a szilágysomlyói Duha család
"irattárából". 1829 április 12. született Csiky Veronika, Csiky Gergely és Mártonffi Terézia
házasságából, még Szamosújvárt, keresztszülei István és Duha Anna. 1851-ben Veronika
férjhez megy Duha Tódor örmény katolikus kereskedő-földbirtokoshoz, házasságukból
születik Duha Gergely-János, keresztszülei Gajzágó Emánuel neje, Erzsébet és főtisztelendő
Mártonfi Antal s. lelkész. Példák sorát hozhatnók még annak alátámasztására, hogy örmény
őseink a magyarrá válás után is (ami elkerülhetetlen és magától érthető a mi helyzetünkben,

számarányunkat véve alapul, egyben természetes folyamat) hűek voltak szokásaikhoz,
egyházukhoz, egymáshoz. Ezt is bizonyítják házasságaik, a keresztszülők megválogatása,
felkérése.
Csodálatra méltó az élet szép, egyszerű folyása.
Joikits Attila
******

Híradó

A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. január 18-án lesz a Magyarok Házában,
Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését. Az
adományokat az impresszumban közölt címen (az EOGYKE székhelyén) és bankszámlán is
el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Nemrég jelent meg kiadásunkban - mint az olvasóink előtt ismeretes - Gudenus János József
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyve. Megjelenését a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma 150 ezer forinttal támogatta. Ezúton is köszönjük
pályázatunk támogatását. Kérjük a könyvben tárgyalt családok tagjait, hogy bármilyen hibás
adat, vagy hiányosság esetén írásban jelezzék észrevételeiket, kiegészítéseiket, hogy a
bővített, javított kiadásba bevezethessük.
--Könyvadományokat gyűjtünk a TÉKA könyvtárának támogatására! Elsősorban a 2000-ben
az Erdélyi Örmény Gyökerek magyar irodalom alapműveire számítunk!
--2000-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE), valamint a
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (BÖKÖT) feladatai
megvalósításához a következő pályázati támogatásokban részesült:
Az EÖGYKE a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, mint támogatótól kapott: szervezet-támogatásra: 600 ezer Ft-ot, - az Örmény eredetű magyar nemesi családok
genealógiája c. Gudenus-mű színes képmellékletekkel ékes, kötött, keménytáblás kiadására:
150 ezer Ft-ot, - budapesti kerületekben a hazai örménység bemutatására szervezett
kiállítások céljára: 100 ezer Ft-ot.
A Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága - Esélyegyenlőségi
Alaptól kiállítások szervezésére 140 ezer Ft-ot, - Humanitas Civitatistól a Magyarörmény
Nemzetközi Kulturális Napok Budapesten elnevezésű rendezvényre 50 ezer Ft-ot.
A BÖKÖT a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a négy éve működő Fővárosi
Örmény Klub folytonosságának további biztosítására: 120 ezer Ft-ot.
A Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága Esélyegyenlőség
Alaptól a működés biztosítására: 190 ezer Ft-ot.
******

A Keresztes-család családfája
Keresztes Antal leszármazottai
Keresztes Antal b. 1847, Ditró, m. Csibi Rozália, b. 1849, Ditró, d. 1914, Ditró. Keresztes died 1914.

I. Keresztes Márton b. 1876, Ditró, m. Gasparik Mária Valéria, b. 1878, Selmecbánya, d. 1956, Budapest.
Keresztes died 1921, Budapest.
A. Keresztes Ernő b. 1900, Budapest, m. Mihályfy Rozália, b. 1908, Topánfalva. Keresztes died 1972.
1. Keresztes Ernő b. 1928, Budapest, m. Kacsa Mária, b. 1929, Budapest.
2. Keresztes László b. 1931, Budapest, m. Kovács Erika, b. 1948.
a. Keresztes Gábor b. 1969.
3. Keresztes Katalin b. 1945, Budapest, m. Kotán Levente, b. 1938.
a. Kotán Andrea b. 1970, Budapest.
b. Kotán Csaba b. 1971, Budapest.
B. Keresztes Antal b. 1904, Budapest, m. (I) Nagy Erzsébet, b. 1905, d. 1981, m. (2) Dömös Erzsébet,
b. 1919, Budapest.
1. Keresztes Magdolna (daughter of Keresztes Antal and Nagy Erzsébet) b. 1924, m. Horváth
Árpád, b. 1925, Albertirsa.
a. Horváth Melinda b. 1965.
2. Keresztes Gizella (daughter of Keresztes Antal and Nagy Erzsébet) b. 1926, Budapest, m.
Hernáth Tibold, b. 1922, Budapest.
a. Hernáth Tibold b. 1948.
3. Keresztes Erzsébet (daughter of Keresztes Antal and Dömös Erzsébet) b 1954, Budapest,
m. Marosfi László György, b. 1942.
a. Marosfi Anita Eszter b. 1974.
b. Marosfi Szilvia b. 1979, Budapest.
4. Keresztes Antal (son of Keresztes Antal and Dömös Erzsébet) b. 1952, Budapest.
C. Keresztes Jolán b. 1908, Sziládzélle, m. Pákai István, b. 1892, Budapest, d. 1962, Budapest.
D. Keresztes Valéria b. 1910, Sziládzélle, m. Marton Ferenc, b. 1906, Kiscsehi.
II. Keresztes Nina b. 1873, Ditró, m. Bíró Péter, b. 1868, Ditró, d. 1924, Ditró. Keresztes died 1962, Ditró.
A. Bíró Sándor b. 1897, Ditró, m. Bartalis Matild, b. 1901, Szárhegy. Bíró died 1971, Bonyhád.
1. Bíró Julianna b. 1922, Ditró, m. Tóth Szilveszter dr., b. 1908.
a. Tóth Imre Szilveszter b. 1943, Csíkszereda, m. Kőszegi Csilla, b. 1944.
(1) Tóth Orsolya b. 1967.
(2) Tóth Ágnes b. 1971.
(3) Tóth Szilveszter b. 1980.
b. Tóth Tihamér Sándor b. 1944, Csíkszereda, m. Mihók Márta, b. 1954.
(1 ) Tóth Levente b. 1976.
(2) Tóth Petra b. 1979.
c. Tóth Anna Mária b. 1948, m. Varga Sándor, b. 1947.
(l) Varga Gábor b. l974.
2. Bíró Sándor b. 1922, Ditró, d. 1980, Budapest.
3. Bíró Béla b. 1924, Ditró, m. Baktai Piroska, b. 1924.
a. Bíró Borbála b. 1948, m. Cazan Ioachim.
(l) Cazan Adrian b. 1971.
(2) Bujáki Éva b. 1974.
4. Bíró Berta b. 1925, Ditró, m. Néray Vilmos, b. 1919, Szuhely.
a. Néray Enikő b. 1953, m. Kiss Károly, b. 1950.
b. Néray Zoltán b. 1955.
5. Bíró Blanka b. 1927, Ditró, m. Sásdi László, b. 1927, Bonyhád.
a. Sásdi Mária b. 1954, Szekszárd.
b. Sásdi Ágnes b. 1956, m. Juhos Péter, b. 1956.
6. Bíró Izabella b. 1930, Ditró, m. Dimb László dr.
a. Dimb László b. 1952.
III. Keresztes Géza
IV. Keresztes Lukács b. 1881, Ditró, m. (I) Miklós Ottilia, b. 1893, d. 1919, m. (2) Karácsony Vilma, b. 1886,
d. 1968. Keresztes died 1930, Ditró.
A. Keresztes József Antal (son of Keresztes Lukács and Miklós Ottilia) b. 1916, Ditró, m. Csibi
Julianna, b. 1923.
1. Keresztes Ferenc b. 1951, Ditró, m. Györeb Erzsébet, b. 1958.
a. Keresztes Endre b. 1983.
b. Keresztes Ibolya b. 1979, Ditró.
B. Keresztes Jenő (son of Keresztes Lukács and Miklós Ottilia) b. 1918, m. Stanesscu Mária, b. 1928,
Petrozsény.
1. Keresztes Mária b. 1952, m. Iuga Petru, b. 1949, Petrozseny.

a. Iuga Lavius b. 1978.
2. Keresztes Klára b. 1954, m. Barbuta Dtru, b. 1954.
a. Barbuta Claudiu b. 1975.
b. Barbuta Laurentiu b. 1976.
3. Keresztes Ottilia b. 1960, m. Miklós Ioan, b. 1957.
a. Miklós Cristian b. 1977.
C. Keresztes István (son of Keresztes Lukács and Karácsony Vilma) b. 1922, Ditró, d. 1985.
D. Keresztes Teréz (daughter of Keresztes Lukács and Karácsony Vilma) b. 1923, d. 1970.
E. Keresztes Kálmán (son of Keresztes Lukács and Karácsony Vilma) b. 1925, d. 1979.

Keresztes János leszármazottai
Keresztes János b. 1847, Ditró, m. (I) Rizoli Róza, b. 1845, d. 1867, m. (2) Potoczky Johanna, b. 1845, d.
1927. Keresztes died 1920, Ditró.
I. Keresztes Antal (son of Keresztes János and Rizoli Róza) b. 1871, Ditró, m. Pongrácz Vilma, b. 1891,
Csikcsekefalva, d. 1965. Keresztes died 1931.
A. Keresztes Sándor b. 1914, Csíkszereda, m. Szakács Mária, b. 1928, Tusnád. Keresztes died 1981.
1. Keresztes János b. 1961, Csíkszereda.
B. Keresztes Gábor b. 1915, Csíkszereda, m. Balogh Gizella, b. 1926, Csikszentkirály, d. 1978.
Keresztes died 1972.
1. Keresztes Antal b. 1952, Csíkszereda, m. Lörincz Ildikó, b. 1955, Szecseleváros.
a. Keresztes Szabolcs b. 1981.
2. Keresztes Gábor b. 1953, Csíkszereda.
C. Keresztes János b. 1911, Csíkszereda, m. Orosz Beatrice, b. 1922, Bogdánháza. Keresztes died
1974, Kolozsvár.
1. Keresztes Beatrice b. 1949, Kolozsvár, m. Kovács Dezső, b. 1948, Marosvásárhely.
a. Kovács Péter b. 1974, Marosvásárhely.
b. Kovács András b. 1978, Marosvásárhely.
2. Keresztes Sándor b. 1956, Kolozsvár.
D. Keresztes Ilona b. 1912, Csíkszereda, m. Beczásy Zoltán, b. 1905, Kolozsvár.
1. Beczásy Judit b. 1934, Csíkszereda, m. Faludi György, b. 1928, Marosvásárhely, d. 1980,
Marosvásárhely.
a. Faludi Attila b. 1963, Marosvásárhely.
b. Faludi Zoltán b. 1968, Marosvásárhely.
2. Beczásy György b. 1937, Csíkszereda, m. Persenszky Ildikó, b. 1939, Szatmár.
a. Beczásy Dorottya b. 1961, Marosvásárhely.
b. Beczásy Zoltán b. 1970, Marosvásárhely.
3. Beczásy Antal b. 1938, Marosvásárhely, m. Zilai Anna, b. 1952, Halmágy.
a. Beczásy Áron b. 1968, Gyergyószentmiklós.
b. Beczásy Adél Ilona b. 1978, Csíkszereda.
4. Beczásy Ödön b. 1940, Marosvásárhely, m. Hegyesi Mária, b. 1942, Gyergyószentmiklós.
a. Beczásy Attila b. 1968, Gyergyószentmiklós.
b. Beczásy Réka b. 1972, Gyergyószentmiklós.

Keresztes Gergely leszármazottai
Keresztes Gergely b. 1858, Ditró, m. Szabó Lujza, b. 1965, Gyergyó, d. 1945. Keresztes died 1940.
I. Keresztes Gerő b. 1896, Ditró, m. Náder Etelka, b. 1907, Gyulafehérvár. Keresztes died 1965, Kolozsvár.
A. Keresztes Endre b. 1925, Gyulafehérvár, m. Schokander Erzsébet, b: 1933, Vajdahunyad.
1. Keresztes László b. 1954, Kolozsvár, m. Major Margit, b. 1955.
a. Keresztes Zsolt b. 1978.
b. Keresztes Ágota b. 1981.
2. Keresztes Endre b. 1957, Kolozsvár.
B. Keresztes Erzsébet b. 1928, Gyulafehérvár, m. Gáll János, b. 1930, Székelyudvarhely.
C. Keresztes Zoltán b. 1929, Gyulafehérvár, m. Lakó Margit, b. 1930, Kolozsvár.
1. Keresztes Anna-Mária b. 1952, Kolozsvár, m. Márk Lajos, b. 1945, Kolozsvár.
a. Márk György Tamás b. 1975, Kolozsvár.
b. Márk Péter b. 1978, Kolozsvár.
2. Keresztes István Zoltán b. 1958, Kolozsvár.
II. Keresztes László b. 1907, Ditró, m. Tarbay Ilona, b. 1919, Tövis. Keresztes died 1976, Budapest.

******

December 21
A beszámoló elejére adódnék ezúttal egy olcsó felkiáltás: az évezred utolsó találkozója a
Fővárosi Örmény Klub 2000. évi rendezvényeinek sorában!
De... nem!
A hangzatos és elcsépelt felkiáltás helyett ugyanis inkább őszinte örömmel s elismeréssel
kezdjük a beszámolót a december 21-i klubestről, méghozzá így: a 2000. év méltó befejezése.
Mert a Fővárosi Örmény Klub - s háziasszonya - által a 2000-ik év során nyújtott
programsorozat a december 21-i alkalommal valóban méltó, rangos befejezést kapott. Lehet,
hogy évezred-búcsúztató is volt, de a múlóban lévő, 2000-ik évnek nálunk mindenképpen
méltó lezárása.
A szokásos, szerény kivitelű meghívó ezúttal is csak annyit árult el, hogy "ünnepi
klubdélután" lesz a "szeretet jegyében" s alkalomadtán átadásra kerül az EÖGYKE
vezetősége által tavaly alapított két Szongott Kristóf díj, amely - lévén második eset - immár
hagyománnyá vált. Adja Isten, hogy tartós, hosszú életű hagyománnyá...
De hol is kezdjük?
Értékes és kedves volt a műsor, amelyet a Klub háziasszonya előkészített. (Egyes
vélemények szerint talán egy hajszálnyira túl hosszú, de ez vitatható vélemény.)
Ami viszont nem vitatható: méltó, színvonalas... és igazán a meghívóban ígért "szeretet
jegyében" zajló műsor részesei lehettek mindazok, akik jelen voltak s akik... nem is fértek el
a Semmelweis-utcai Magyarok Háza első emeleti Bartók-termében.
A gyermekek szereplése mindig megmozgatja az ember szívét s hálásan emlékszik még
akkor is, ha a produkció esetleg gyenge volt. Hát még, ha a produkció igenis, megállja a
helyét! Merthogy, amit Kachichián Lucianne-tól hallottunk zongorán (pontosabban:
szintetizátoron - nem tudjuk, hogy Lucianne amúgy szintetizátoron gyakorol-e... mert, ha
netán "igazi", mechanikus zongorán, akkor még inkább megilleti az elismerés!) - egyszóval:
kis, karácsonyi dala szép és kedves volt.
A klubest műsora (majd' azt írhatnánk: "szokás szerint") gazdag és változatos... A zenei
bevezető után mindannyiunkat a klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta szavai köszöntöttek.
A továbbiakban Várady Máriától hallottunk Ady-verset (szépen), a kicsit kesernyés, mégis
csupa kapaszkodó bizalommal teli Kis, karácsonyi éneket...
A folytatás ismét zene, s nem akármilyen zene: Fancsali János tanár úr finom zongora- (szintetizátor) kíséretével felnőtt előadó (s nyugodt szívvel tehetjük hozzá: ...művész), azaz
Terpai Nikolett következett Bach - hogy is mondhatnánk ezt? - lágyan szigorú? vagy
szigorúan lágy? - Air-jével.
Ezután következett az egyik Szongott-díj átadása, amelynek díjazottja dr. Szentpétery Tibor
úr volt (ezzel kapcsolatban lásd lapunk 23.-26.-ik oldalain a laudálásnak - tehát a díjazottak
bemutatásának és méltatásának szövegét).
A díjazott ezen túlmenően olyan, a Klub szokottan családias légkörében is hangsúlyozottan
családi ajándékot kapott ráadásul, amelyre nagyapaként ő büszke lehet, mi, hallgatók pedig
boldogok, hogy tanúk voltunk: unokái játszottak a tiszteletére furulyán. (S ha netán nagyapa
létére Szentpétery úr a két leányka gondos gyakorlását amúgy már hetek óta hallotta volna,
akkor is úgy örvendhetett - s persze, örült is - mint aki "azt sem tudja", hogy unokái a Nemeskvartett furulyázó-zenélő tagjai...)
Újabb (Várady Mária által méltóképpen előadott) produkció után következett a másik
Szongott-díj átadása, amely kétszeresen hordozott szomorú felhangot: egyrészt Korbuly
Domonkos posztumusz kapta, másrészt fia, aki átvette volna elhunyt édesapja nevében a díjat

- betegsége miatt - csak lélekben s levelével volt jelen. (A laudálás szövegét ugyancsak
közöljük lapunk 23.-26.-ik oldalán.)
Kedves Olvasó, ne értse félre, hogy a december 21.-i ünnepi műsor minden egyes pontját
sorra vesszük, mert hiszen valóban nem az illem okán tesszük. Érdemes volt ott lenni s
végighallgatni-nézni az egészet.
Érdemtelen dolog volna bárkit, vagy bármiféle részletet mellőznünk...
Ugyanis a második díjátadás után ismét szép, ráadásul megilletődött, boldog zenét
hallhattunk: a már említett Terpai-Fancsali duótól Vivaldi híres Négy évszakából a Tél című
tételt, mégpedig úgy, hogy egyáltalán nem támadt kedvünk fázni.
A versmondó művésznő ismét Kosztolányi szavait hozta elénk, majd - az est egyik
különlegességeként - Kobzos Kiss Tamás adott ízelítőt a régi magyar, erdélyi-magyar
karácsonyi énekekből, saját koboz (esetleg: lant?... oly kevés a két hangszer közötti
különbség, hogy a tévedést a művész bizonyára megbocsátja) kíséretével.
Most jutottak ismét szóhoz a gyermekek. A gyermekek, akik szépnek, okosnak, tisztának
születnek, akár karácsony estéjén a Kisjézus, legfeljebb a mi világunk, a felnőttek világa
formálja őket a későbbiekben száraz, csontos lelkű, mese és szeretet nélküli felnőttekké... De,
amíg gyermekek, addig vidámak, erkölcsösen naivak, ahogyan meggondolatlanul mondjuk:
"haszontalanok". S ezt azt jelenti, hogy a lelkük mélyéről emberek. Csak aztán folyamatosan
jönni szokott a felnőtt világ, amely megtanítja őket fegyelemre... no, persze, nem erkölcsi
önfegyelemre, nem a mások (és önmaguk) iránti tisztesség fegyelmére.
Nem, korántsem! Csupán a külső, a feudális-militáris, formai fegyelemre:
"Sorakozó, álljatok glédába, magasság szerint! Ne lépj ki a sorból, kisfiam! Vigyázz! Kezeket
feszesen a nadrág - a bankszámla - zsinórjához! ...Párthűség! Mi az, te nem hiszel nekem, aki
öregebb vagyok?"
Egy a lényeg: gondolkodás nélkül "kövesd a vezért"... Továbbá, és hallgatólagosan: még
rosszat is csinálhatsz, csak okosan, hogy ne lássák! Így lesznek a Kisjézusként született
gyermekekből "felnőttek"... Ne értsen félre az olvasó, nem keserűség ez, csupán elmúlt
évezredek összefoglalása. Méghozzá a remény jegyében.
Karácsony közeledtén, december 21.-én este mindannyian azt kívánhattuk a szereplő
gyermekeknek, hogy képesek maradjanak a rossz értelemben vett felnőtt világot
visszautasítani, amikor ők maguk felnőtté válnak. Hogy tiszta, kritikus, és gondolkodó
lélekben erősödjenek s maradjanak (lélekben) gyermeknek...
Mindez eszünkbe juthatott december 21.-én, amikor a Szent Család Plébánia színjátszó
csoportjának fellépése következett. A produkció rendezője Kilián Istvánné, jelmeztervezője
Wertán Zsoltné volt.
Nem véletlenül említjük a két hölgyet. A rendező kedves, nyugodt hangon terelgette a kicsi
nyájat, nem parancsolgatott nekik. A jelmeztervező pedig ugyancsak kedvesen, nyugodtan
bánt velük. És előadás közben - színházi nyelven szólva - képes volt megnyugtató, gyakorlott
öltöztetőnő is lenni. Hiszen az ifjú színjátszók lámpalázasak voltak...
(Hogy Wertán Kinga honnan kaparta össze a meglepő, ötletes, gyakorta egyenest gyönyörű
jelmezeket? Ez maradjon az ő titka.) Egyszóval: szeretettel csinálták ők, a felnőttek. Ezért
aztán odaadóak voltak a gyermekek is.
Szünet nem volt: hiszen a Kisjézus születését és első győzelmét bemutató (dr. Kilián István
által összeállított) előadás után a gyermeki színjátszó csoport azonnal, nagy taps után, de
szinte lélegzetvétel nélkül megkapta Sarolta háziasszonytól a karácsonyi ajándékot, majd
ugyanez történt sorban, kivétel nélkül a többi közreműködővel, így Kobzos Kissel is. Aztán a
büfé...
Nem folytatjuk s nem ismertetjük a további ajándékozás leírását - elég annyi, hogy egyetlen
jelenlévő sem távozott üres kézzel. Kedves, nyugalmas és szerető hangulatban folyt a

kínálgatás úgy, ahogyan az egész este. (Mit részletezzünk? Hálistennek, ez a Fővárosi
Örmény Klub estjein már szinte magától értetődő dolog...)
Sőt, már csak azért sem részletezzük, mert ezúttal (Karácsony s év- illetve évszázad-ezred
vége lévén) akadt fejenként még egy pohár pezsgő is... Nem, nem folytatjuk, mert valaki még
azt hinné, hogy elfogultak vagyunk.
(És igaza is volna...!)
dcs
******

Népszámlálás előtt
Tájékoztató
Népszámlálás lesz...
Mint a sajtóból tudjuk: ez év februárjától mindenkit felkeresnek a számlálóbiztosok, hogy
összeírjanak bennünket. A népszámlálás során a nemzetiségi (kisebbségi) és vallási
hovatartozásra vonatkozó kérdéseket is feltesznek.
Ezzel kapcsolatban néhány tisztázó gondolat...
Legfontosabb a következő két alapelv:
1. A nemzetiségi hovatartozásra, kötődésre, nyelvre és vallásra vonatkozó pontok
megválaszolása, illetve kitöltése nem kötelező!
2. A felmérőívet mindenki a saját lelkiismereti szabadsága szerint tölti ki!
Távol áll tőlünk mindennemű befolyásolás szándéka.
Hogy mégis foglalkozunk a felmérőivvel, annak oka, hogy nemzetiségről, kulturális, nyelvi
kötődésről már igen sok pro és kontra állásfoglalás hangzott el nyilvánosan.
Köztük zavaró vélemények...(Emlékezetesek az "örmény - nem örmény", "román - nem
román", "görög - nem görög" stb. nyilatkozatháborúk.)
Bárki bármit is mond, vagy mondott, a törvény szerint bármely nemzetiséghez,
kisebbséghez való tartozás, kötődés mindenkinek saját, választott joga, lelkiismereti
szabadsága, azt senki meg nem kérdőjelezheti!
A mostani összeírás demokratikusabb a korábbiakkal szemben.
Korábban egyszerűen megkérdezték, hogy "Ön milyen nemzetiségűnek vallja magát?" A
kérdések most többrétegűek, differenciáltabbak, így lehetővé teszik a többes identitás
megjelölését is!
A népszámlálási kérdőív 8. oldalán szerepel a Nemzetiségre, nyelvi kötődésre vonatkozó
kérdések című rubrika, az elején pedig ott a bekeretezett felhívás: "Kérdésenként legfeljebb
három válasz jelölhető meg."
Lehetőségűnk van tehát, hogy bármelyik kérdésre (maximálisan) három egyenértékű
választ adjunk.
(A három választási lehetőségben benne van a magyar is, ha Ön a magyar, s emellett kötődik
más nemzetiségekhez is.)
A kérdések a következők:
23.1. Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
23.2. Mely nemzetiség kulturális értékeihez, hagyományaihoz kötődik?
23.3. Melyik nyelv az anyanyelve?

23.4. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?
Ismételjük: többes identitás esetén egyszerre több választ lehet megadni minden
kérdésre (maximum hármat).
Ez azt jelenti, hogy például arra a kérdésre, "mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?", és
az Ön édesapja német, édesanyja pedig örmény gyökerű, de ősei között előfordult a székelymagyar is, Ön megjelölheti mindhármat!
A válaszok sorrendje nem jelent semminemű rangsorolást!
Ha azonban ősei között további (negyedik, stb.), az Ön számára fontos nemzetiségi gyökeret
is talál, akkor sajnos rangsorolnia kell, hiszen csak hármat jelölhet meg közülük.
A kérdezés többrétegűsége lehetővé teszi azt is, hogyha az Ön vér szerinti ősei között
megtalálható valamely nemzetiség, de Ön már nem kötődik hozzá, ezt ne is ikszelje be. Az is
elképzelhető, hogy - házastársa, vagy más kultúrtörténeti okok révén - Önnek egészen más
nemzetiséghez van kötődése.
(Ha például egy magyar tíz éven át tanult és élt Londonban s angol asszonyt hozott haza,
magyar anyanyelve és kulturális kötődése mellett elképzelhetően erősen kötődik az angol
nyelvhez és kultúrához is. Efféle válaszokra szolgál mind a négy, említett kérdésnél az
"egyéb, mégpedig" jelzésű mező.)
A következő rubrika (ugyanezen a 8. oldalon) a Vallásra és hitfelekezetre vonatkozó kérdés
(ennek kitöltése ugyancsak nem kötelező).
A 24. számú kérdés: Vallása, hitfelekezete?
Ezzel kapcsolatban csak egyre kívánjuk felhívni Olvasóink figyelmét: ha valaki úgy dönt,
hogy válaszol, akkor a pontos, korrekt elnevezést adja meg! (Például: római katolikus,
református, örmény szertartású római katolikus, stb.)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az "örmény" elnevezés itt nem elegendő, mert az "örmény"
önmagában nem vallási meghatározás!
Ne feledje, Önnek igen nagy a felelőssége!
Kezében a lehetőség, hogy napvilágra kerüljenek az egyes nemzetiségek lélekszámára,
nyelvhasználatára, nemzetiségi kulturális kötődésére vonatkozó adatok!
Hogy ne "hasraütésen" alapuljon a magyar állam nemzetiségi és vallási politikája.
******

Megkérdeztük...
...dr. Issekutz Saroltát, személy szerint mit gondol a népszámlálási kérdőív nemzetiségre,
nyelvi kötődésre, vallásra irányuló kérdéseiről?
Hogyan értelmezhető a "magyarörmény" definíció? (Hiszen az elnevezés: "magyarörmény"
immár több mint 150 éve létezik.) Ilyen megjelölés a kérdőíven nincs. Mit jelent ez a
jelenlegi népszámlálás esetében, illetve ő maga hogyan fogja kitölteni?
Issekutz Sarolta válaszában elmondta, hogy mivel személy szerint nemzetiségét tekintve
elsősorban magyarnak tekinti magát, de örmény ősei miatt kötődik az örménységhez is,
anyanyelvét tekintve már magyar, családi és baráti körben is magyarul beszél.

Issekutz Sarolta ugyanakkor elképzelhetőnek tartja a magyarörmények vonatkozásában azt a
megoldást is, hogy a 23.1 kérdésnél valaki a magyar mellett egyidejűleg az örmény
oszlopban is elhelyez X jelet.
A két megoldás közötti döntés mindenki szabad választási lehetősége, lényegében ez a két
változat leképezi a magyarörmények azonosságtudatát.
******

Kedves és tisztelt Sarolta!
A közelgő Ünnepek kapcsán "ragadok" számítógépet, hogy levelem megírjam és egyben
beszámoljak röviden, hogy mi minden történt a háromszéki örménység életében.
Azért a háromszéki, mert 2000 december 15.-i összejövetelünkön úgy határoztunk, hogy
egyesületté alakulunk és ezt január 26-án a Park vendéglő szeparéjában kosaras farsangi
összejövetelen véglegesítjük és egyben megindítjuk a bírósági formaságokat, felvállalva
egyben az erdővidéki (baróti) és kézdivásárhelyi testvéreink képviseletét is. Sőt, Budai Merza
Pali bátyám, aki rendszeresen jön találkozóinkra, legutóbb feleségével és lányával, valamint
egy doboz dalauzival, kérte, hogy képviseljük a brassóiakat is. Tizenkilencen jöttek el a
polgármesteri hivatal nagytermébe, köztük két "új ember" is, akiknek végtelenül örvendtünk.
Öten voltunk Csíkszeredában a Katalinbálon, remélem, jövőre annyira megerősödünk és
szervezetileg működőképesek leszünk, hogy mi is meg tudunk egy ilyent, vagy ehhez
hasonlót szervezni,
A dokumentumokat gyűjteni fogjuk, egyelőre a fénymásolatokat, valamint fényképeket,
gyászjelentőket: mindenkit érdekel a családja története, de sajnos nagyon sokan vannak itt
Sepsin, akiket kispolgári mentalitásuk megakadályoz, hogy eljöjjenek, mások a kisebbségi
létben csak újabb tehernek vélik örménységüket, holott e globalizált világban, amikor az
ember könnyen elveszíti egyéniségét, feloldódik a fogyasztói társadalomban, szürke, vásárló
egérré válik - akkor a vallás és a vérségi kapcsolatok azok, amelyek értelmet és célt adhatnak,
ha egyén akar maradni az ember, és nem egy a sok között.
Nem hallgatom el, hogy apró sértődések vannak jelenleg köztünk és lesznek is - ezt úgy
látom, feladatok megosztásával lehet feloldani, hogy mindenki fontosnak érezhesse magát,
hogy tegyen valamit tehetsége és anyagi helyzete alapján. Puskás Attila a helyi napilapban írt
beszámolóival segít, akárcsak Tarisznyás Erzsike jogi tanácsaival, Bogdán Zsolt nyugodt,
megfontolt tanácsait szívesen vesszük, a két Sztakics unokatestvér finom humorával és még
finomabb süteményekkel jeleskedik, Albert Ildikó orvosnő, amikor megszólal, akkor
mondandóját biztosan nem kell latolgatni, Péter Éva, - Emese édesanyja -, már járt
Jerevánban, fényképes beszámolóját tervezzük a közeljövőben, Dávid Péter feleségével,
Erzsikével megbízható társunk, akárcsak Fejér Ince Anikó.
A fennemlítetteken kívül még eljárnak kb. tizen és még húsz emberrel tartjuk a kapcsolatot és
rendszeresen meghívjuk találkozóinkra - biztos vagyok, el is jönnek, mert kitartóak leszünk.
Békességben Áldott Kellemes Karácsonyt Kívánunk családotoknak és közösségünk budapesti
tagjainak, egészségben, kitartásban Boldog Új Esztendőt!
Kalamár György
Rusztika Ház, Illyefalva
******
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."
(Vörösmarty Mihály)

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Szongott Kristóf-díjat adományoz
Korbuly Domonkos úrnak (posztumusz)
a magyarországi örménység történetének és kultúrájának, valamint az armenológiának
szentelt kutatások terén szerzett elévülhetetlen érdemei
iránti hálája és elismerése jeléül.
A december 21.-i klubestről szóló beszámolónkban (14.-ik oldal) szóltunk a két Szongott
Kristóf díj átadásáról. Álljon itt most a laudálások szövege:
Korbuly Domonkos Budapesten született 1914. október 27-én és Budapesten halt meg 1988.
szeptember 30-án, 74 éves korában. Örmény szertartású római katolikus családból származik,
maga is örmény szertartású római katolikus volt.
Házasságkötése és temetése is örmény szertartás szerint történt.
Már fiatal korában rendkívüli érdeklődéssel fordult az örmény gyökerek felé. Diákkorában,
majd felnőttként is állandó résztvevője az örmény kulturális és társadalmi életnek. Szervez,
kutat, ír és publikál az örmények történelméről, a hazai örmény társadalmi életben
(találkozók, bálok, műsoros estek szervezői között) találjuk a nevét.
A családot kitelepítették. Emiatt, valamint pártonkívülisége miatt sok nehézségen ment
keresztül, családjával együtt.
Állandó kapcsolatot tartott fenn erdélyi magyarörmény családokkal, kutatta, gyűjtötte az
örmény családok kapcsolatait. Gabányi János tanárral - aki maga is az örmény gyökerek,
kultúra kutatásának szentelte életét Szamosújváron - nagyon jó kapcsolatot tartott fenn,
segítették egymás kutatásait.
Korbuly Domonkos óriási kutatási anyagot hagyott hátra, amelyet özvegye - férje akaratának
eleget téve - örmény katolikus plébániánk múzeumának (levéltárának) adományozott, hogy
kutatható anyagot hagyjon az utókor számára.
Reméljük, egyszer módunk lesz ezt az anyagot tanulmányozni, publikálni.
Az armenológia, és különösen a hazai, erdélyi örménységre vonatkozó kutatási anyaga
felbecsülhetetlen kincs múltunk feltárása, megismerése szempontjából. Igen jelentős munkája
az Örmény-magyar bibliográfia magyar nyelven c. 1986-ban kiadott műve, amely az örmény
témájú könyveket, a kiadványokban megjelent, örmény tárgyú publikációkat és a más témájú
könyvekben levő örmény tárgyú részeket, fejezeteket, a Szongott Kristóf szerkesztette
Armenia folyóirat 21 évfolyamának örmény tárgyú cikkeit, valamint a napi és az időszaki
sajtó örmény témájú cikkeit, mintegy 1400 örmény írás adatait tartalmazza 1983.
decemberéig.
Ránk vár a feladat, hogy munkáját folytassuk. Özvegye és egyetlen fia családi és egészségi
állapotuk miatt nem tudtak a díjátadáson megjelenni.
Szongoth Gábor
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Szongott Kristóf-díjat adományoz
dr. Szentpétery Tibor úrnak

a magyar történelmi sorsfordulók és épített örökségünk fotóművészeti
dokumentálásáért, valamint a magyarörménység kultúrájának fennmaradása
érdekében, és a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség egyházi gondnokaként végzett
áldozatos munkájáért
hálája és elismerése jeléül.
Dr. Szentpétery Tibor - jogász, fotográfus, Podmaniczky díjas városvédő - saját életrajza
szerint.
Számunkra egy kicsit több ennél.
Erdélyi magyarörmény értelmiségi családban született 1916-ban, Budapesten, ahol iskoláit,
majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi szakát végezte. 1937-ben doktorrá
avatták.
A II. világháború idején a keleti fronton már haditudósító rajparancsnokként szolgál. A Donkanyar véres eseményeit ábrázoló, közel 700 felvételéből 1992-ben a Legújabbkori Történeti
Múzeum fotó- és háborús emléktárgyak kiállítását szervezte.
Óriási anyagot készített 1956-ban is az utcákat járva, rejtett kamerával. 1991-től rendre
megjelennek az 56-os tragédia jelenetei különböző kiállításokon. 1999-ben a Hidegkúti
Galériában "Ahogy én láttam 56-ot" címmel 70 nagyméretű fotóból, plakátból álló kiállítását,
2000-ben pedig a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában "Budapest sebei a forradalom nyomai Pest-Buda utcáin 1956-ban" címmel láthattuk dokumentumfotóit.
Pótolhatatlan gyűjtemény ez történelmünk mérföldkövéről az utókor számára: a jelenkor
számára is, hogy emlékezzünk és őrizzük a lángot s hogy, akik felejtenének, szembesüljenek
a történelemmel.
1945-ben Németországban amerikai fogságba kerül, majd hazatelepülése után internálják.
Származása, korábbi katonai pályafutása pályamódosításra késztetik. Amatőr fotósból szaktanfolyamok elvégzése után - hivatásos fényképész lesz. 1980-ban ment nyugdíjba.
Főállása mellett 3 évtizeden át több fővárosi múzeum külső munkatársa (Néprajzi-,
Iparművészeti-, Természettudományi-, Budapesti Történeti Múzeum).
Muzeológusok irányítása mellett jelentős feltárások dokumentátora lett. 1982-től a Budapesti
Városszépítő/Városvédő Egyesület alapító tagjaként a fotóscsoport városrészeket feldolgozó
munkáját koordinálta.
A 40-es évek elejétől létrejött „Budapest Photo" kisvállalkozásban rendszeresen fényképezi a
főváros műemlékeit, látnivalóit.
1990-ben jelenik meg az elmúlt századok értékeit bemutató gyűjteménye az erdélyi szász
erődtemplomokról, majd 1995-ben A XVIII-XIX. században kihelyezett Budapesti Határkövek
albuma c. könyve.
Egész életében vonzódott a természethez, s mint bakancsos turista a Kárpátok kétezres
vonulatainak sziklás gerincösvényeit Orsovától Dévényig bejárta. Beszélt erről is a múlt
héten, december 11.-én, a Duna TV-ben sugárzott portréfilmben.
1952-ben nősült, felesége Scossa Piroska szintén magyarörmény származású, sőt édesanyja
ugyancsak Szentpétery volt. 3 lánya és 9 unokája van.
1975-től évtizedeken át segítette Kádár Dániel apátplébános munkáját, a budapesti örmény
katolikus egyházközség gondnokaként. Precíz, megbízható munkája, elszámolásai, az irattár
pontos vezetése, a múzeum és levéltár létrehozásában és dokumentálásában betöltött szerepe
az egyházközség tagjainak elismerését is kivívta.
Kádár Dániel apátplébános úr 1988-ban bekövetkezett halála után lemondott ezen
tisztségéről, amelyet Mányó József főapát úr elfogadott. Ezután még megpróbálta az
egyházközség híveit összehívni új egyháztanács-választás és az egyház ügyeinek rendbetétele
céljából, nem rajta múlott azonban, hogy ez nem valósulhatott meg. Ahhoz már idősnek

érezte magát, hogy felvegye a harcot az egyház ügyének intézésében felbukkant új
emberekkel.
Szentpétery Tiborról 84 éves korában elmondhatjuk, hogy nemcsak a család genetikai
folytatását biztosította, hanem fényképezőgépével olyan életművet alkotott, amely a XX.
század sorsfordító eseményeit hitelesen menti át a jövendőnek.
Tette, mert mindig a hitelességre törekedett s mert maga is mindig hiteles ember volt, maradt.
Ma is az. Magyarként, örmény gyökerű magyarként.
És kívánjuk, hogy még sokáig így legyen, közöttünk.
dr. Issekutz Sarolta
******

1 % 1%
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy
százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek,
egyesületeknek ajánlhatjuk.
Tisztelt Olvasó!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ez évtől jogosult arra, hogy személyi
jövedelemadónk 1 %-át e Kulturális Egyesületnek ajánlhassuk.
Ezzel a négy éve működő Egyesületnek lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi
nehézségeit részben megoldjuk, amennyiben sikerül támogatókat találnunk.
Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik az Ön
számára is: hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény
Gyökerek Füzetek hasábjain.
Sokan személyesen is részt vesznek programjainkon és meggyőződhettek arról, hogy a
tagdíjat, adományokat, a pályázatok során kis hányadban elért támogatásokat kizárólag
kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény
társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. (Jelen számunk 7.-11.-ik
oldalain olvashatják az Egyesület 2000. évi beszámolóját.)
Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre,
ezáltal önmagára is.
Hiszen tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény családunk közös céljait megvalósítsa,
hogy örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze és átadja gyermekeinknek,
unokáinknak, az utókornak.
Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - ezáltal
önmagunknak is.
Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt (vagy Ön
által kért rendelkező) nyilatkozatot kitöltenie:
A kedvezményezett adószám: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A rendelkező nyilatkozatot tegye szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. Írja a
borítékra rá a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékot mellékelje az
adóbevallásához.
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy adója másik, erre szánható egy százalékával támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység
Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza, tehát az évtizedeken át Kádár Dániel
apátplébános által vezetett egyházunk. Ennek nincs önálló technikai száma, tehát kérjük és

javasoljuk, hogy (másik) rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar
Katolikus Egyházat. (A vonatkozó technikai számot a személyi jövedelemadóhoz csatolt
magyarázó csomagban közli az APEH.) Ugyanúgy a szokásos, lezárt postai borítékban kell
átadnia ezt is, neve, lakcíme, adószáma megjelölésével, akár a másik - reméljük - az
EÖGYKE-nek szánt egy százalékról szóló lapot.
Köszönjük, hogy gondol ránk.
Ha teheti, a fenti misszióról értesítse családja többi tagjait, barátait is. Értesítse mindazokat,
akik valóban átérzik egy háromszáz év során magyarrá vált, s ősi gyökereit is őrző
népcsoport nyílt, őszinte, erdélyiségét is ápoló, kettős identitását.
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
******

Programajánló
Gajzágó Donáta festőművész kiállítása január 23-ig tekinthető meg a Vizivárosi Galériában
(II. Kapás u. 55., keddtől péntekig 13-18 óra között, szombaton 10-14 óráig) Terminál festmények címmel. A Galéria Fiatal Művészek a II. díjat kapott. Festményei alapjául már
létező sajtófotókat használ, leginkább budapesti látképeket.
--Aki kíváncsi a XX. század világhírű, magyarörmény származású fotóművész, Brassai
kiállítására, azzal találkozunk január 16-án 16.00 órakor a Ludwig Múzeum előcsarnokában,
ahonnan csoportos tárlatvezetés indul. Brassai - azaz a brassói születésű Halász Gyula korszakalkotó művészetével, valamint örmény gyökereivel ismerkedünk.
Tárlatvezető: Kabdebó János.
--Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001. február 14-én ünnepli
megalakulásának 4. évfordulóját. Ez alkalommal avatjuk fel 16 órakor a Donáti u. 7/a szám
alatti székhelyen Petrás Mária iparművész Boldogasszonyanyánk c. kerámia domborművét.
Az avató ünnepség után kiállítás nyílik a közelben, a Budapest I. Ponty u. 2. alatt (Ponty u. és
Fő u. sarok, a Kapucinus templom mellett) örmény származású művészeink - az 1000 éves
keresztény államiságunk által ihletett - képző- és iparművészeti alkotásaiból, melynek
hangulatához örmény származású előadóművészeink is hozzájárulnak.
Felkérjük közösségünk képző- és iparművészeit (elhunyt művészeink műtárgyainak
birtokosait), hogy február 5-én estig jelezzék részvételük szándékát, - az alkotások száma,
mérete közlésével - egyesületünk székhelyén személyesen, telefonon, fax vagy E-mail útján.
Egyúttal rajzversenyt hirdetünk (18 éves korig) közösségünk apraja-fiatalsága részére!
Témakör: "Mit jelent számomra Szent István és országa, a keresztény magyar államiság 1000
esztendeje".
A rajzokat 2001. március 31-ig kérjük megküldeni egyesületünk postacímére: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1251. Budapest Pf 70. Kérjük a rajzok hátoldalára
írják rá az alkotó nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát.
A beküldött alkotásokat neves művészek bírálják el korcsoportonként. Közösségünk ifjú
korosztályainak jelentkezését várjuk a témához illő verssel, prózával, zenével is, amelyet
ugyancsak március 31-ig kérünk jelezni a fenti címen, a jelzett módon.
******
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott

adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011, Fax: (I) 201-2401

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa

V. évfolyam 48. szám
2001 február
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Február
"És az Úrban, Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki az Atyaistentől született őmaga az
Atya lényegéből. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos
Istentől, született, de nem teremtmény."
A keresztény vallás alapítója Jézus Krisztus. A világ egyik legősibb keresztény népe az
örmény. Az örmény egyház mindig igyekezett hűnek maradni Jézus Krisztushoz, akit
megvallott mint Istent. A hit nélkül nem maradhatott volna fent.
Február elején üljük annak az emlékét, hogy Mária elvitte Jézust a jeruzsálemi templomba, s
itt találkozott Simeonnal, valamint Annával, Fánuel leányával. Ez a két idős ember minket
képvisel, férfiakat és nőket, de személyesen is mindannyian találkozhatunk Jézussal.
Dr. Sasvári László
******

Magyarörmények múltja
Archívumunk anyagából: részleteket közlünk Dr. Ávédik Félix:
A magyar-örménység múltja és történeti jelentősége
(1921) c. tanulmányából
,Az örmények összességükben nemcsak az ország anyagi jólétéért és felvirágoztatásáért
hozták meg áldozatukat, hanem a magyar haza kulturális haladása is szívükön feküdt. (Az
erdélyi országgyűlés 1805-ben a "nemzeti játékszín" igazgatására egy bizottságot nevezett ki,
amely 1805. április 12-én Szamosújvár "Nemes Magistratusához" intézett megkeresésében
utal a "Nemes Örmény Nemzet által a múlt Országgyűlésen tett azon kinyilatkoztatására,
amely által a Magyar Nemzet javának és virágzásának előmozdítására teljes igyekezettel való
készségét ajánlotta... A Nemes Örmény Nemzet iránt is álhatatos hiedelemmel vagyon ezen
Comissió, hogy nemzetünknek ezen Theatrum felállításából folyó és könnyen általlátható
javát eszközölni fogja..." E fölkérésre Szamosújvár Magistratusa 1000 frt-t ajánlott fel a

Kolozsvári Nemzeti Színház fölépítésére - írja az Armenia 1906 évf. 328. old., valamint a
Dési Hírlap 37. száma ugyanez évben.)
Már 1769-ben a Magyar Nyelvmívelő Társaság javára alapítványként 3440 forintot fizettek
be a kir. Kincstárba. 1791-ben ugyancsak a magyar nyelv mívelésére és terjesztésére 4000
aranyat ajánlanak föl azon megjegyzéssel, hogy a "magyar nemzet erényeit nagyra becsüljük,
azokat követni és sajátunkká tenni óhajtjuk, - törvényeivel, öltözetével és nyelvével élünk."
Nem az összeg nagysága teszi értékessé az adományokat, bár az akkori időben azok elég
jelentékenyek voltak, hanem a lelkikészség és a célzat, melyek az adományokat sugalmazták.
(A szerk. megjegyzése: a korabeli 4 ezer Ft körülbelül 47 kg színezüst értékének felelt meg.
Ugyanis törvény szerint 1 márka súlyú, azaz 233.88 gramm ezüstből 20 forintot vertek.
Ávedik úr tehát örmény testvérei nevében bizonyos fokig "szerénykedett ", mondván: "elég
jelentékeny"...Nagyon is jelentékeny...)
Az örménység azonban nemcsak összességében igyekezett előmozdítani tagjainak kulturális
előhaladását, hanem soraiban több nemes áldozatkész lélekkel találkozunk, kik kulturális és
emberbaráti intézmények létesítése és nagyfokú fejlesztése által örökre feledhetetlenné tették
nevöket.
Erzsébetvároson, Charmian Rafael Sándor, Madras (India) szülötte 15.000 rh. Forintot
adományozott a nevéről elnevezendő örmény kath. Gimnázium céljaira, - előbb, 1827-ben
pedig a leányiskola alapját gyarapította nagyobb összeggel.
Kameller Uchdijan György (ancyrai származású) Wienben lévő házát 1838-ban (89.351 frt.)
tanulmányi alapra és az aggok részére építendő menház javára hagyományozta; Kabdebó
Simon 1861-ben 20.000. Frt.-t hagyott tanulmányi célokra s még több kisebb alapítványt tett;
Gorove Jakab az özvegyek, árvák, elhagyatottak felsegélyezésére adott nagyobb összegű
hagyományával a város közönsége által 1769-ben létesített "örmény szegények institumának"
alapját gyarapította.
Szamosújvárt Balta Péter 1775-ben 13.888 frt.-os adományával a nőnevelést óhajtotta
előmozdítani, Karátsonyi Emmánuel a szegényház (Institutum Karátsonianum) céljaira
22.000 frt. hagyott.
Lukácsy Kristófnak (1876) az örmény püspökségre tett alapítványát – a Lukácsy-féle örmény
kath., Világosító Szent Gergelyről elnevezett fiúárvaház (a Mechitarista szerzet tagjainak
vezetése alatt áll) fölállítására fordították, míg az örmény kath. Leányárvaház létesítését
Kovrig Tivadar (1894) 60.000 frt-os alapítványával tette lehetővé, - a fiúárvaház céljaira még
Czetz Gergely (1889) 43.000 frt-ot hagyományozott.
Potocki János lovag, przemysli róm. kath. püspök az erzsébetvárosi örmény tanulóifjak
részére tett alapítványt (1832-ben a lembergi kamarai pénztárba fizette be).
A másik Murád (Moorat) Sámuel, ki "Ő Felségének legfelsőbb felügyelete alatt" 70.000 font
sterlinget hagyományozott azon célra, hogy "az egész ausztriai birodalomban" bárhol is
található örmény ifjak felsegítést nyerjenek. (Szamosújvár levéltár 1846-59 szám.) Murád S.
és Rafael S. több milliós alapítványukkal vetették meg alapját a nevükről Velencében
elnevezett hírneves örmény nevelőintézetnek.
E nagy nevek mellett még sok nemeslelkű adományozóét sorolhatnánk fel, akik egy-egy
család kulturális életének fejlesztését kívánták elősegíteni (családi alapítványok).
/.../
Nem alap nélkül nyilatkozott tehát Orbán Balázs báró (a Székelyföld leírása, II. kötet, 75.
old.) az örménységről úgy, hogy "az újabb időben (1869), a műveltség és tudományosság oly
nagy előhaladást tett közöttük, hogy e tekintetben a kor szellemével nemcsak előhaladtak,
hanem mondhatnók, túlszárnyaltak másokat; minden mi jó és nemes, felkarolni, előmozdítani
igyekeznek."
******

Repedések
Szongoth Gábor eljuttatott szerkesztőségünkhöz két levelet, amelyekből fölsejlik, hogyan is
szervezték a Magyarországi Örmény Egyházat, amelyről az Erdélyi Örmény Gyökerek
Füzetek 2000. februári számban már olvashattak (Miatyánk, aki a cégünkben vagy... )
Egy megtévesztett "egyházalapító" írt, részletezve, hogyan éltek vissza jóindulatával,
jóhiszeműségével. Mellékelte a Fővárosi Főügyészséghez intézett levelet is, amelyben kéri,
tegyék meg a szükségen lépéseket.
Mint korábban is utaltak rá jelek, a MÖE alapításához különböző időben keletkezett,
különböző célzatból gyűjtött aláíróívek elé illesztették a Magyarországi Örmény Egyház
alapításáról szóló nyilatkozatot.
Az aláíróíven például az itt közölt levél írójának, Péterfiné László Ildikónak a neve még
további tizenhét, XI. kerületi önkormányzati képviselő neve között szerepel, köztük a
polgármester, valamint a német és lengyel kisebbségi önkormányzat képviselői.
Miért éppen a német vagy lengyel kisebbség képviselője kívánna örmény egyházat alapítani?
Péterfiné László Ildikó levele megerősíti a korábbi gyanút: az aláírók egy része megtévesztett
személy!
Nem egyházat alapítottak, amikor a neveket egy fejléc nélküli ívre odaírták, hanem
valamilyen más, (jelen esetben az örmény kisebbséget általában támogató nyilatkozatra)
adták a nevüket.
Szerkesztőségünkben (mint korábban is említettük), már több olyan levél is van, amelyben az
aláírók kifejtették, hogy ők nem akartak egyházat alapítani.
Sajnálatos módon a megtévesztések nyilvánossága kerülése rossz fényt vet a magyarországi
örmény közösségekre. De az elhallgatás, eltitkolás a kívánatos tisztulást akadályozza. Eddig
ugyanis semmiféle más eszköz nem volt hatásos.
Szerkesztőség
(a Szongoth Gábornak írt levelet némi rövidítéssel közöljük, ezt jeleztük is.)
Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Szongoth Gábor elnök úr
Kedves Gábor!
Köszönettel megkaptam levelét és mélységes aggodalom tölt el, hogy még mindig nem zárult
le ez az ügy.
Nem állt és a jövőben sem áll szándékomban egyházalapításban részt venni, én magam már
több, mint ötven éve vagyok tagja - a keresztség vétele óta - a Római Katolikus Egyháznak.
A nyilatkozat, amelyet 107.-ként írtam alá, nem egyházalapításban való részvételre irányult,
hanem aláírásommal arra a kérdésre adtam igenlő választ, hogy akarom-e, és támogatom-e,
hogy a jövőben is működjön Magyarországon örmény kisebbségi önkormányzat. A kérdés
felvetése számomra azt is egyértelművé tette, hogy amennyiben módom lesz rá és igényt
tartanak személyes részvételemre, úgy az önkormányzati lehetőségek keretein belül segítem
egyházi, kulturális, politikai tevékenységeiket.
/.../
Visszatérve a nyilatkozathoz, tulajdonképpen az aláírók köre is megkérdőjelezi számomra,
hogy mi "azonos hitelveket követve" az aláírások fölé szerkesztett nyilatkozat tartalmához
"egyhangúan" csatlakoztunk volna. Mindezek után sajnálom, hogy aláírásom és nevem ilyen
ügybe keveredhetett, hogy jóhiszeműségemet ilyen célra szándékozták felhasználni.
Kérésére a nyilatkozatot megteszem, melyet jelen, Önnek írt levelemhez mellékelek is.

/.../
Buda, 2001. január 8.
Péterfiné László Ildikó
(a következő levelet rövidítés nélkül, teljes, pontos szövegében közöljük)
Fővárosi Főügyészség
Dr. Szabados Zsuzsa úrasszony
osztályvezető ügyész
Budapest, Akadémia u.13. 1053
Tisztelt Osztályvezető Ügyész Asszony!
A Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Szongoth Gábor
úr levélben keresett meg és hívta fel a figyelmemet arra, hogy jóhiszeműségemmel visszaélve
aláírásomat egy egyházalapítás céljára használták fel.
Meggyőződésem, hogy az aláírási oldalakon nem volt rajta a számomra a mai napig
ismeretlen nyilatkozat tartalma, ugyanis azt nem írtam volna alá.
Nem kívántam és a jövőben sem kívánok Magyarországon új egyház alapításában részt
venni, ahhoz támogatást nyújtani, hiszen én több mint ötven éve vagyok tagja a Római
Katolikus Egyháznak, ahonnan új egyház alapításával sem szándékozom távozni.
Az új egyház alapítására tett lépésekkel nem értek egyet és mélységesen felháborít, hogy
aláírásainkat ilyen nemtelen módon használták fel.
Mindezek előrebocsátásával aláírásomat - amelyet hangsúlyozom, hogy nem
egyházalapításhoz adtam - ezennel visszavonom.
Döntésemről egyidejűleg az Örmény Kisebbségi Önkormányzat XI. kerületi elnökét is
értesítem. Kérem fentiek szíves tudomásulvételét és a szükséges intézkedés megtételét.
Tisztelettel
Buda, 2001. január 8.
Péterfiné László Ildikó
******
végre egyszer…

Csiky Gergely
Lapunk múlt havi számának olvastán dr. Csiky Csaba (Bécs) levelet küldött, amelyben
kifogásolta, hogy Enyedi Sándornak erdélyi örmény színészetet bemutató előadása nem
tért ki Csiky Gergelyre. Eljuttatta hozzánk a Benedek Marcell által szerkesztett Magyar
Irodalmi Lexikon 213.- 216. oldalainak másolatát, amelyeken a kővetkezőt találhatjuk:
"Csiky Gergely (Pankota, 1842. dec.8. - 1891. nov.19., Bp.): író, műfordító, a magyar
kritikai realista dráma megteremtője. Apja művelt, emelkedett lelkületű orvos volt;
jellegzetes reformkorbeli kisnemesi értelmiségi, akiben ellentmondás nélkül illeszkedett
össze a vallásosság, a felvilágosodás iránti rokonszerv és a tevékeny hazafiság. A családi
hatások és ifjúkori élmények egyébként is jól felismerhetők írói-emberi arculatának
kiformálódásán. A család apai és anyai részről fiatal nemességű (d.cs. szerk. megjegyzése:
örmény származású a család s erről Benedek Marcell bizonyára nagyon jól tudott, de a
lexikon 1963-ban jelent meg s akkoriban "nem az az idő járta"), az elődök mindkét ágon

iparos és kereskedő polgárok voltak, földbirtokos a rokonságban nem volt. Apja korán
meghalt, anyja egyházi pályára adta a korán bontakozó értelmű fiút. Csiky szenvedélyesen
szívta magába a tudnivalókat; szokatlanul nagy emlékezőtehetsége és rendkívüli munkabírása
volt. Miközben teológiai vizsgáit a legkitűnőbb eredménnyel tette le, papnövendék korában
már igen nagy világi műveltségre és szinte valószínűtlennek ható nyelvtudásra is szert tett (a
papi karrierhez feltétlenül szükséges latin, görög, héber és német nyelveken kívül megtanult
franciául, angolul, olaszul és spanyolul is). Mire elvégezte iskoláit, teológiai műveltségén
kívül igen nagy jogtudományi és világirodalmi műveltsége is volt (saját bevallása szerint
ugyanilyen jártas volt a ponyva- és kalandregény irodalomban is). Közben gúnyos és
bírálgató szelleme miatt nemegyszer ellentétbe került feletteseivel, de végül is kitűnő
előmeneteléért elnézték gondolkodásának világiasságát.
Harmincéves korában már teológiai professzor és egyházmegyei szentszéki ügyész; ebben a
minőségében családjogi ügyekkel foglalkozott, s így kitárult előtte a magyar úri világ
magánéletének züllöttsége. - Közben diákkora óta titokban világi verseket, drámákat,
novellákat irt. A novellákat álnéven beküldözgette fővárosi lapokhoz, s ezek meg is jelentek.
1872-ben ugyancsak álnéven - egyházi feletteseinek tudta nélkül - egy novelláskötete és egy
verskötete látott napvilágot. Ezek a művek csak kísérletek, de világiasságuk már jelzi az utat,
amely majd az egyháztól való elszakadásig vezet. Az első fordulat 1875-ben következett be,
amikor Csiky az MTA drámapályázatára beküldi Jóslat c. verses színjátékát, amely pályadíjat
nyer, majd a Nemzeti Színház sikerrel előadja. A Jóslat az akkor divatos újromantikus stílust
követi, nem is emelkedik a kor színműírásának átlaga fölé, de figyelmet érdemel
egyházellenessége. /.../1879-ben, amikor már elviselhetetlenné válik ellentéte egyházával,
huzamos szabadságot kér és Párizsba utazik. Ez a közel féléves párizsi tartózkodás a
következő nagy fordulat fejlődésében. /…/ Nem olyan művészi, mint Mikszáth, humora
ridegebb, jellemző ereje kevésbé árnyalt, stílusa sokkalta fakóbb, de egyértelműbb a
tényleges társadalmi helyzetek bemutatásában.
A Csiky-drámákban a legfőbb érték a társadalmi összkép.
A proletárok (1882) megjelenésétől keltezhető a magyar kritikai realista dráma megszületése.
Manapság inkább az Ingyenélők címmel játsszák a darabot.
A mű sikere után az egyház tiltakozott Csiky irodalmi magatartása ellen: csak úgy mehetett
volna vissza magas egyházi állásába, ha felhagy a világirodalommal. Csiky azonban kilépett
a papi rendből és megnősült. Ifjú kora óta szívbeteg volt és életmódja - hajszolt munka, kevés
alvás, a mértéktelen dohányzás - fokozottabban igénybe vette szervezetét. Élete utolsó tíz éve
alatt mégis valószínűtlenül sokat és sokfélét alkotott, noha közben dramaturgként is működött
a Nemzeti Színházban és a Kisfaludy Társaság titkára lett, a Tudományos Akadémia
drámabíráló bizottságának a legtevékenyebb tagja volt, tanított a Színiakadémián
(dramaturgiát és drámatörténetet), ugyanakkor a színházaknak tucatjával fordította a
színdarabokat, az MTA kiadója számára pedig tudományos műveket."
Ez volt a Magyar Irodalmi Lexikon.
Az olvasmány mellé érdemes fellapoznunk a Magyar Színművészeti Lexikont is, amely
1929-ben jelent meg Schöpflin Aladár szerkesztésében, az akkori vallás- és közoktatásügyi
miniszter, gróf Klebelsberg Kunó patronálásával.
(Apró érdekesség: a drámaíró előtt találunk egy másik, alig kétsoros szócikket; "Csiky
Gergely, súgó, 1850. jan. 1-én lépett a színipályára. A szabadságharcban honvéd volt." Hol?
Hogyan, ki, mi? Semmi mást nem tudunk meg róla...)
A következő Gergely azonban már a "mi" Csiky Gergelyünk, a terjedelmes szócikket maga
Schöpflin írta. Ebből is érdemes részleteket idéznünk:

"1877-ben ismét elnyerte a Teleki-díjat Janus c. szomorújátékával. Ugyanebben az évben a
Nemzeti Színházban színre került A mágusz c. l felv. tragédiája. /…/ ...a Kisfaludy Társaság
és az Akadémia tagjává választották. Ekkor már budapesti lakos volt (püspöki engedéllyel),
nagy irodalmi munkásságot fejtett ki, lapokba cikkeket írt, darabokat fordított a Nemzeti
Színház számára. Műveinek világos szelleme rossz vért szült a papi körökben, a szigorúan
szentéletű Bonnaz csanádi püspök felszólította, hogy térjen vissza az irodalomról az egyház
szolgálatába. Cs. azonban nem bírt szakítani az irodalommal, melyet igazi hivatásának érzett
s nehéz szívvel bár, de 1880-ban kilépett az egyházi rendből, a következő évben áttért az
evangélikus vallásra és megházasodott, nőül vette Bakody Amandát, a híres homoeopata
orvostanár leányát.
/.../...nagy lépéssel vitte előre a magyar dráma ügyét, megindította fejlődését a modern dráma
felé. Ezt az új irányt a Proletárok c. drámával kezdte (bemutató 1880. jan. 23., Nemzeti
Színház), s mindjárt rendkívüli sikert aratott vele. Ez volt az első igazi társadalmi dráma a
magyar irodalomban, a magyar élet színét tükrözte, a való életből vett, kitűnően megrajzolt
alakokkal, logikusan felépítve, élénk színpadi érzékkel kidolgozva. /…/.
Még egy nagy sikere volt a Nagymama c. kedves vígjátékával, amelyet még a háború (az I.
világháború - dcs) után is sokat játszottak a Nemzeti Színházban, az eredetileg Prielle
Kornéliának írt főszerepben Rákosi Szidivel. /.../
A Színművészeti Akadémiának is nagy tudású tanára volt s a Nemzeti Színház drámabíráló
bizottságának tagja. Cs. pályájának kettős jelentősége van a magyar drámairodalomban:
másfél évtizedig ő tartotta fenn, Szigligeti kezéből véve át a fáklyát, a magyar színházak
eredeti műsorának folytonosságát és ő térítette drámai irodalmunkat a modern társadalmi élet
reális ábrázolása felé."
(Csak, hogy a "kört" zárjuk: Csiky Gergely apósát, Amanda édesapját a Magyar Életrajzi
Lexikonban (1967) megtaláljuk, bár a név itt "Bakodi József" írásmóddal szerepel s a
Schöpflin által említett, latin "homoeopatiát" itt már "homöopátiának" írják.
Amint Benedek Marcell említette, a Proletárokat manapság Ingyenélők címen szokták
játszani. (Sajnos, elképesztően ritkán.) És ne tessék azt hinni, hogy az időközben politikaivá
lett "proletár" elnevezés iránti tiszteletből változtatták a darab címét...!
Korántsem! Hiszen egészen mást jelentett a szó akkor, (Csak rövid felidézés: a színmű egyik
főhőse egy link, dologtalan „úriasszony", aki - amúgy kitalált, 48-as vértanú-honvédtiszt
férjére hivatkozva - a "hazafiúi szeretet" adományaiból él. A legutóbbi évek magyar
szóhasználata szerint a darab címe valahogy így hangozhatna: A lenyúlós asszony..?)
És tessék csak elképzelni Csiky Gergelyt ma! Lehet, hogy legjobb színműve főhősévé egy
"56-os özvegyet" tenne?
(összeállította: dcs)
******

"Meghalt Mátyás király … mégsincs oda az igazság..." - ?
2001. január 11-én a Fővárosi Bíróság végzést hirdetett:
a dr. Issekutz Sarolta által az Országos Örmény Önkormányzat ellen személyiségi jog
sérelme és kártérítés iránt indított perben hozott I. fokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az
I. fokú bíróságot új eljárásra utasította.
A bíróság a szóban kihirdetett végzés indoklásában előadta, hogy az I. fokú ítélet érdemi
elbírálásra alkalmatlan. Téves az I. fokú bíróság álláspontja, mert nem lehet a keresetben
foglaltakra összefoglalóan állást foglalni.
Köteles tehát a bíróság tételesen eldönteni, hogy az egyes, kifogásolt (korábban sajtóban
nyilvánosságra hozott) kijelentések tényállítások-e, vagy véleménynyilvánítások. Ezen

állásfoglalást követően a bíróságnak meg kell néznie tételesen, hogy a tényállításként
kezelendő megnyilatkozások esetében a bizonyítási kötelezettségének az alperes eleget tett-e.
Eddig a rövid szöveges indoklás.
Az egyszerű laikus ember nyelvére lefordítva:
ha valaki pl. azt állítja, hogy más valaki sikkasztó, mert 560.000 forintot a saját kft-jébe
átutaltatott, akkor ezt a vádat állításnak kell tekinteni, amelyet a vádlónak be kell
bizonyítania. Ha nem tudja bizonyítani, akkor a hamis vád sérti a megvádolt jó hírnevét,
személyiségi jogai csorbulnak.
Ha valaki azt mondja a másikról, hogy rossz politikus, akkor ez az állítás a törvény
értelmében nem tényszerű közlés, csak véleménynyilvánítás. A véleménynyilvánítást a
közéleti szereplőknek a törvény szerint el kell viselniük. (Ilyen vádak tehát nem sértik az
adott személy személyiségi jogait,) Végülis: jogunk van egy másik ember nyilvános
tevékenységét nyilvánosan kritizálni...
Az előbb említett per során azonban az elsőfokú bíróság mindent egy kalapba söpört és az
Országos Örmény Önkormányzat javára ítélt, minden vizsgálat nélkül, mondván: ami
elhangzott, illetve leírásra került - az véleménynyilvánítás.
Miről is volt szó?
A 2000 pld-ban közpénzen 1998. májusában megjelentetett Országos Örmény Hírlevél, az
Ararát melléklete cikkeiben olyasmiket írt dr. Issekutz Saroltáról, amelyek után I.S.
személyiségi jogai megsértése miatt pert indított az Országos Örmény Önkormányzat ellen. A
pert Issekutz Sarolta I. fokon elvesztette. (Az Ararát 2000. júniusi számában ezt bárki
olvashatta, hiszen az I. fokú ítéletet a lap teljes terjedelmében leközölte.)
Minderre röviden reagáltam a Füzetek 42. számában "Ítélet és dicséret" címmel. Erősen
kritizáltam a bíróságot, az ítéletet a Magyar Köztársaság igazságszolgáltatása
szégyenfoltjának tekintettem, tekintem ma is. A cikkben kitértem arra is, hogy az ilyen
ítéletek elősegítik, hogy ma ilyen a közélet.
A cikk utolsó mondata így hangzott: "Remélem, hogy mégsem így van!" Reméltem, hogy
mégsem lehet bármikor, bárkit valótlanságokkal sértegetni a közéletben, minden
következmény nélkül.
Meghallgattam a II. fokú bíróság (szóbelileg kihirdetett) végzését. A bíróság előadta, hogy az
I. fokú ítélet nem téves, nem hibás vagy rosszul mérlegelt, hanem egyszerűen alkalmatlan.
Még arra sem alkalmas, hogy a II. fokú bíróság a döntést megtárgyalja, esetleg újraértékelje
(netán helybenhagyja): úgy rossz, ahogy van.
Ezt a rövid beszámolót azért teszem közzé, mert remélhető, hogy törvényszerű ítélet
szülessen.
Reményt szeretnénk kelteni azon Ararát olvasókban is - akik az elsőfokú ítélet olvastán
elkeseredtek a jelenleg amúgy sem nagy népszerűségnek örvendő bírói munka színvonalának
láttán.
Remélhető, hogy csak véletlen, kirívó eset az I. fokú ítélet szakszerűtlensége és elfogultsága.
A 2000. augusztusi EÖGY-füzetekben megjelent cikkem utolsó mondatára hivatkoztam a
cikk elején.
Most, befejezésül csupán ennyit ismétlek belőle:
"REMÉLEM…"
(És közben az élő, igazságos Mátyás királyra gondolok.)
Ezt azonban - higgyék el - a magyar, demokratikus törvényességbe vetett hitemnél fogva nagy betűkkel írom.
Balogh Jenő

******

Budai Merza Pál előadása
A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban
c. budapesti konferencia 2. ülésnapján, 2000 szeptember 30-án
Az örmények Erdélyben arányszámukhoz képest igen sok kitűnő írót, képzőművészt,
zeneszerzőt, színművészt adtak a világnak. Egy igen sokoldalú művészember, aki külhonban,
mint fotóművész lett világhírű, Halász Gyula volt. Párizsi évei alatt felvette a Brassai
művésznevet és az i betűre két pontot téve, hogy a franciák el ne nyeljék az utolsó betűt.
Halász Gyula Brassóban született 1899. 09. 09.-én értelmiségi, polgári családból. Édesapja a
dunántúli származású Halász Gyula, Brassóban főgimnáziumi tanár és publicista. Fiatal
éveiben újságíró volt Székesfehérváron, majd Budapesten. Idős korában könyvet adott ki
emlékeiről: A századik év küszöbén címmel, 1967-ben. Ebben a könyvben emlékezik
felesége, az örmény Verzár Matild családjára. A brassói Verzárok rokonságban voltak
Verzerescul Oxendius (1655-1715) örmény katolikus püspökkel.
Az apa Szamosújváron részt vett az erdélyi örmények 200 éves jubileumán, amikor még nem
is sejtette, hogy brassói örmény lány lesz a felsége. Brassóban, tanári kinevezése után, 1898
november 28-án vezette oltárhoz Verzár Matildot, a kereskedő, Verzár Antal leányát.
Első szülött fiuk, a kis Gyulus, gondos családi nevelésben részesül. Iskoláit Brassóban kezdi,
majd később Budapesten és Berlinben folytatja tanulmányait. Képzőművész, festő szeretne
lenni. 1923-tól Párizsba vezérelte művészsorsa. Ide igyekezett minden fiatal piktor az első
világháborút követő években. A világhírhez előbb Párizst kellett meghódítani.
Ő csatlakozott a szürrealisták csoportjához.
Halász Gyula hatalmas ambícióval érkezett és valószínűleg álmában sem gondolta volna,
hogy fotográfusként fog hírnevet szerezni. De egyelőre azt kellett tapasztalnia, hogy nem elég
a tehetség. Az igazán jelentős, de elszigetelt külföldi művészekkel, mint amilyen Tihanyi
Lajos vagy Mattis Teutsch, a kutya sem törődött.
Halász Gyulát a festészet egyre kevésbé érdekelte. A fényképészet azonban még mindig
sztárművészet volt. Ő újságírással is foglalkozott és 1929-ben vett egy gépet, hogy maga
készíthesse cikkeihez a fotókat. Fényképei jól sikerültek s az újságírás is jobban ment. A
Brassai névvel jelzett cikkek keresetté váltak. 1933-ban kiadott első fotóalbuma, Az éjjeli
Párizs világsikert hozott számára. A fotográfia többnek bizonyult, mint egyszerű ugródeszka.
Brassai felfedezte, hogy a fényérzékeny papíron varázslatos világ jelenik meg, önálló, zárt
egészként hat, akár egy festmény, regény vagy film. A kiadók is felismerték a könyv
jelentőségét, amely Párizs éjszakai életének teljes szintézisét adja.
Elkészítette a Picassóval folytatott beszélgetéseiről szóló könyvét. "Lehetetlen, hogy a
fényképészet teljesen kielégítsen" - mondta neki Picassó.
"Az ember visszavonul a fényképészetbe, mint egy kolostorba" - válaszolta erre Brassai.
A párizsi gyerekek falrajzaiból készített albumával teremtette meg a graffiti műfajt (Graffiti
de Brassai 1960).
Párizsban halt meg, ahol élt és alkotott, 1984 július 8.-án.
Születésének centenáriumán a Pompidou Központban retrospektív kiállítást rendeztek,
amelyen 540 műve, köztük 450 fotó tekinthető meg. A Picasso múzeum is megemlékezik a
fotóművészet egyik legnagyobb alakjáról.
Budai Merza Pál Brassó
******
Január 16-án 16.00 órakor találkoztak az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által
meghirdetett tárlatlátogatás résztvevői, hogy a Ludwig Múzeum előcsarnokában (a Budai

Párpalota északi szárnyában) csoportos tárlatvezetésen megismerkedjenek Brassai, azaz a
brassói születésű Halász Gyula, magyarörmény származású, korszakalkotó fotóművész
életével, képeivel. Ezért (is) idéztük fel Budai Merza Pál előadását, amelyet a III.
konferencián tartott. A következő oldalon olvassák a tárlatvezető Kabdebó János rövid
ismertetését:
A világ nagyvárosai után ezúttal Budapesten is látható volt Brassai életművét bemutató
kiállítás a Ludwig Múzeumban.
Halász János (azaz Brassai), a híres örmény származású magyar fényképész művészi pályája
az 1930-as évek Párizsában indult. A világhírű művész életművébe a tárlaton 220 fénykép és
rajz segítségével nyerhettünk bepillantást, amikor január 16-án az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesülettel - dr. Issekutz Sarolta szervezésében - ellátogattunk a kiállításra. A
képek között Brassai által nagyított, eredeti felvételeket is láthattunk.
A párizsi Pompidou Központban, ahol szinte teljes életművét őrzik, témakörönként
rendszerezték és csoportosították a műveket. (Éjszaka, Nappal, Minotaure, Rajzok,
Transzmutációk, Graffiti.)
Hosszú, kanyargós út után telepedett le Párizsban a brassói születésű Halász Gyula (innen
ered művészneve is). Hamar bekerült a művészvilágba s ennek révén kezdett fényképezni a
párizsi éjszakában, kávéházakban, bordélyokban és sötét utcákon. Közben André Breton,
Salvador Dali, Pablo Picasso barátságát élvezte. Munkáit - a képző- és a fotóművészet terén számos kiállításon, albumban mutatták be, életében már világhírű lett. Munkáit számos díjjal
jutalmazták, az Amíg lesznek állatok című filmjéért Cannes-ban a "legeredetibb film" díját
nyerte, valamint megkapta a francia Becsületrendet.
1984-ben húnyt el, Párizsban.
Kabdebó János
******

A Keresztes család családfája
Keresztes Anna (Náni) leszármazottai
Keresztes Anna (Náni) m. (1) Zakariás Márton, m. (2) Kotfász.
I. Zakariás Vilma (daughter of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)) b. 1867, Ditró,
m. Orosz András, b. 1863, d. 1944. Zakariás died 1917, Kolozsvár.
A. Orosz Karola b. 1893, Ditró, m. Csibi Sándor, b. 1888, d. 1965.
1. Csibi Andor b. 1916, d. 1942.
2. Csibi Karola b. 1918, m. Pataky Sámuel, b. 1906, d. 1966. Csibi died 1973.
a. Pataky Mária b. 1939, m. Korondi Jenő, b. 1935.
( l ) Korondi Tünde b. 1965.
b. Pataky Antal b. 1946, m. Walter Annamária, b. 1947.
(1) Pataki Ferenc László b. 1963.
(2) Pataki Zsolt b. 1975.
3. Csibi Margit b. 1922, m. Horváth Jenő, b. 1917.
a. Horváth Zsuzsa b. 1947, m. Huszár Antal, b. 1944.
(1) Huszár Tamás b. 1969.
b. Horváth Amália b. 1950.
c. Horváth Andor b. 1954, m. Hosszú Ibolya, b. 1957.
(1) Horváth Botond b. 1980.
B. Orosz Erzsébet b. 1899, Ditró, m. (1) Jánosi Mátyás, m. Szabó János, b. 1894.
C. Orosz Ilona b. 1901, Ditró, m. Halász Antal, b. 1879, d. 1951.
1. Halász György
D. Orosz Aranka b. 1903, Ditró, m. Lukács József, b. 1895, Gödemesterháza.
1. Lukács Elvira b. 1923, Gyergyóalfalu, m. Balázs Sándor, b. 1911.
a. Balázs Sándor b. 1954, Ditró.

b. Balázs László b. 1955, Gyergyószentmiklós, m. Köllő Ibolya, b. 1958,
Ditró.
(1) Balázs Emese b. l978.
2. Lukács Árpád b. 1924, Gyergyóalfalu, m. Tónagy Ilona.
a. Lukács Panna b. 1946.
b. Lukács Györgyi
c. Lukács József
3. Lukács Lenke b. 1928, Gyergyóalfalu, m. Pintér Károly, b. 1924.
a. Pintér Károly b. 1946.
b. Pintér Miklós b. 1948.
4. Lukács Gábor b. 1931, Gyergyóalfalu.
a. Lukács Gabriella m. György Csaba.
b. Lukács László
5. Lukács József b. 1935, Ditró, m. Hunyadi Erzsébet, b. 1941.
a. Lukács Ildikó b. 1964.
b. Lukács Péter b. 1972.
6. Lukács Magdolna b. 1937, Ditró, m. Ambrus Gyula, b. 1932,
Gyergyószárhegy.
a. Ambrus Gyula b. 1961.
b. Ambrus Gabriella h. 1965.
c. Ambrus Endre b. 1967.
7. Lukács Judit b. 1946. m. Vadász Sándor, b. 1943.
a. Vadász Sándor b. 1968.
b. Vadász Zsolt b. 1971.
E. Orosz Julianna h. 1905, Ditró, m. Császár István, b. 1899. d. 1974.
1. Császár Vidor b. 1925, Ditró, m. Balás Erzsébet, b. 1933.
a. Császár István b. 1953, m. Ureche Georgeta, b. 1956.
(1) Császár Tibor b. 1979.
b. Császár Attila b. 1951. m. Ady Mária, b. 1952.
(1) Császár Calin b. 1979.
2. Császár Katalin b. 1926, Ditró, m. Máté József, b. 1923.
a. Máté Ildikó b. 1943, m. Hápp János, b. 1944.
(1) Hápp János b. 1968.
(2) Hápp Melinda b. 1971.
(3) Hápp Attila b. 1974.
b. Máté Matild b. 1949, m. Jakab István, b. 1949.
(1) Jakab István b. 1975.
(2) Jakab Zoltán b. 1979.
3. Császár Mária b. 1928, Ditró, m. Szabó Sándor, b. 1911 .
a. Szabó János b. 1949, m. Amarie Lucia.
(1) Szabó Éva b. 1970.
b. Szabó Éva h. 1951, m. Tulogdi György, b. 1945.
(1) Tulogdi László b. 1978.
(2) Tulogdi Zsolt b. 1980.
4. Császár Ida h. 1930, Ditró, m. Vizoli István, b. 1925, Ditró.
a. Vizoli Anna b. 1957, m. Csibi András, b. 1945.
( 1 ) Csibi Melinda b. 1972.
b. Vizoli Teréz b. 1957.
5. Császár Rozália b. 1932, Ditró, m. Nagy Károly, b. 1923, Ditró.
a. Nagy Edit h. 1954, m. Köllő Imre, b. 1953.
( 1 ) Köllő Róbert b. 1978.
b. Nagy Magdolna b. 1957.
c. Nagy Éva b. 1966.
6. Császár Anna b. 1937, Ditró, m. Bíró József, b. 1932.
a. Bíró József b. 1960.
b. Bíró Enikő b. 1967.
7. Császár Irén b. 1943, Ditró, m. Kovács Árpád, b. 1942.
a. Kovács Zoltán b. 1966.
8. Császár István b. 1946, Ditró, m. Zsák Júlia, b. 1952.
a. Császár Zsuzsanna b. 1972.

9. Császár Elza b. 1950, Ditró, m. Józsa Dénes, b. 1950.
a. Józsa Klementina b. 1975.
b. Józsa Emese b. 1977.
F. Orosz István b. 1907, Ditró, m. Rozenzweig Irén, h. 1901, Sarkad.
1. Orosz Irén b. 1934, Kolozsvár.
a. Orosz Andrea b. 1969.
2. Orosz István b. 1938, Kolozsvár, m. Dézsi Éva, b. 1941, Kolozsvár.
a. Orosz Erika b. 1968.
b. Orosz Róbert b. 1973.
3. Orosz András b. 1943, Kolozsvár, m. Szili Mária, b. 1947, Kolozsvár.
a. Orosz Ede Norbert b. 1968.
G. Orosz Berta b. 1909, Ditró, m. Remete Sándor.
H. Orosz Lajos b. 1912, Ditró, m. Kiss Margit, b. 1914, Mezőcsávás.
I. Orosz András b. 1891, Ditró, m. Csiki Borbála, b. 1890, Ditró. Orosz died 1971.
1. Orosz Mária b. 1918, Ditró, m. Borics József, b. 1919, Jászberény.
a. Borics Mária b. 1945, m. Szakolczai Lajos, b. 1937, Békéscsaba.
(1) Szakolczai Enikő b. 1973.
(2) Szakolczai Zsolt b. 1976.
b. Borics József b. 1947, m. Haintzmann Edit, b. 1948.
(1) Borics József b. 1968, Budapest.
(2) Borics Zoltán b. 1980.
c. Borics Borbála b. 1953, m. Hajdú Gábor, b. 1952, Mezőtúr.
(1) Hajdú Gábor b. l977.
2. Orosz Rezső b. 1920, Ditró, m. Rigmán Júlia, b. 1916, Torda, d. 1966.
3. Orosz Károly b. 1928, Ditró, m. Keresztes Ilona, b. 1929.
J. Orosz Kálmán b. 1896, Ditró, m. Fabulya Emilia, b. 1905. Orosz died 1973,
Békéscsaba.
1. Orosz Árpád b. 1940, Békéscsaba, m. Ónodi Ágmes.
2. Orosz Kálmán b. 1924, Csanádapáca, m. Nagy Magdolna, b. 1932.
3. Orosz Emilia b. 1926, Csanádapáca, m. Egerszalóky István, b. 1914, Budapest.
a. Egerszalóky Attila b. 1955, Budapest, m. Kollarik Magda, h. 1956,
Budapest.
K. Orosz Anna b. 1915, Ditró.
L. Orosz Sándor b. 1916, Ditró.
II. Zakariás Katalin (daughter of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)).
III. Zakariás Jenő (son of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)).
IV. Zakariás Amália (daughter of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)).
V. Zakariás Izidor (son of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)).
VI. Zakariás Mária (daughter of Zakariás Márton and Keresztes Anna (Náni)).
Keresztes Amáli leszármazottai
Keresztes Amáli b. 1861, Ditró, m. Balázs Lajos, b. 1868. Keresztes died 1942.
I. Balázs István b. 1886, d. 1914.
II. Balázs Antal b. 1888, Ditró, d. 1888.
III. Balázs Róza b. 1888, Ditró, m. Póth Mihály, b. 1881, Érd, d. 1959, Nagyenyed. Balázs died 1957, Enyed.
A. Póth István b. 1911, Nagyenyed, m. Szabó Ilona, b. 1918, Tövis. Tóth died 1969, Zalatna.
1. Póth Margit b. 1936, Nagyenyed, m. Dobirta Virgil, b. 1934, Cistel.
a. Dobirta Simona b. 1963, Zalatna.
2. Póth Rozália b. 1943, Szilágysomlyó, m. Trinc Ioan, b. 1940, Brad.
a. Trinc Horia Stefan b. 1970, Brad.
B. Póth József b. 1912, Nagyenyed, m. Róth Piroska, b. 1916, M.ujvár. Póth died 1981, Marosvásárhely.
1. Póth Éva b. 1939, M.ujvár, m. Keresztes Géza, b. 1934, Zetelaka.
a. Keresztes Ildikó b. 1964, Marosvásárhely.
2. Póth Gabriella b. 1946, Szilágysomlyó, m. Molnár Ferenc, b. 1935, Nagyenyed.
a. Molnár Ferenc b. 1967, Marosvásárhely.
C. Póth Mihály b. 1915, Nagyenyed, m. Nagy Veronika, b. 1920, Nagyenyed, d. 1960.
1. Póth Annamária b. 1943, Nagyenyed, m. Birsásteau Alexandra, b. 1938, Turnu.
a. Birsásteau Silvia Adriana b. 1964.
2. Póth Veronika b. 1944, Nagyenyed, m. Stefanescu Emil, b. 1934, Nagyenyed.
a. Stefanescu Veronika b. 1968, Nagyenyed.

3. Póth Petronella b. 1947, Nagyenyed, m. Pavel Dorin, b. 1943, Nagyenyed.
a. Pavel Aurelian b. 1968, Nagyenyed.
b. Pavel Dana Petronella b. 1969.
c. Pavel Ciprian Dorin b. 1976.
D. Póth Nándor b. 1921, Nagyenyed, m. Némethy Magda, b. 1925, Nagybánya.
1. Póth Ildikó b. 1951, Nagybánya, m. Albert István, b. 1951.
a. Albert András b. 1980.
b. Albert Zoltán b. 1982.
2. Póth László b. 1956, Nagybánya.

******

Angyaljárás Gyergyószentmiklóson
"Mennyből az angyal lejött hozzátok... "- énekelték a gyermekek a gyergyószentmiklósi
örmény templomban, 2000 december 28-án délután. A félhomályos templomban egyszerre
csak nagy fényesség támadt, kigyúltak a templom összes lámpái, és a gyermekek nagy
ámulatára ott állt az oltár előtt a szép angyalka, aki a következő szavakkal üdvözölte a
gyermeksereget:
"Dicsőség az Istennek
magasságos mennyben,
békességet lásson itt
minden igaz ember,
akiben a szeretet ébren,
s jó akarat vezeti
cselekedetében. "
Ezután az angyalka, Kovács Izabella (Zakariás lánya) egy szép történetet mesélt el a
gyermekeknek a kis pásztorfiúról, Ámoszról, akinek legféltettebb kincse egy kis bárányka
volt, akitől el nem vált volna a világ minden kincséért. Mégis mikor meghallotta édesapjától,
hogy Betlehemben megszületett a kis Jézus, elment hozzá, üdvözölni. Meglátta, hogy mily
szegényesen fekszik a jászolban a kisded, megsajnálta és melléje fektette, könnyes szemmel,
kis báránykáját, hogy melegítse a kis Jézust.
A gyermekek áhítattal, figyelmesen hallgatták a történetet és már türelmetlenül várták az
angyalka által hozott ajándékot, amit a kis Jézuska küldött nekik.
Az ünnepély másik fénypontja a pásztorjáték volt, amit a Salamon Ernő iskola elemistái
adták elő Fejér Ilona rendezésében. Nagyon szépen énekeltek.
Ezután a gyermekeket köszöntötte Páll Sándor plébános úr is, és még énekkel is
megajándékozta őket. Hajdó István főesperes úr felhívta a figyelmét a gyermekeknek a
templomba járásra és megköszönte a fáradozását mindazoknak, akik emlékezetessé tették ezt
a felemelő ünnepélyt.
Dicséretben részesítette az Örmény Oltáregylet tagjait, az egyháztanácsot és azokat, akik
anyagilag támogatták e jól szervezett, csodálatos ünnepélyt: így a Szent Miklós Szervezetet,
Kulcsár Zsuzsát, Szőcs Elemért, Gál Zsoltot, Lukácsffy Lászlót, Lukácsffy Pált.
Isten áldása kísérje útjaikat.
A 85 gyermek énekelve, örömmel tért haza a gazdag ajándékokkal, megtartván emlékükben a
szép angyaljárást.
Gyergyószentmiklós 2000 dec. 28.
Zakariás Éva

******

Híradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. február 15-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését. Az
adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán is
el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Könyvadományokat gyűjtünk a TÉKA könyvtárának támogatására! Elsősorban
a magyar irodalom alapműveire számítunk!
--Nemrég jelent meg kiadásunkban - mint az olvasóink előtt ismeretes - Gudenus János József
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyve.
Kérjük a könyvben tárgyalt családok tagjait, hogy bármilyen hibás adat, vagy hiányosság
esetén írásban jelezzék észrevételeiket, kiegészítéseiket, hogy a bővített, javított kiadásba
bevezethessük.
******
Örömmel és tisztelettel közlünk (ismét) egy hivatalos levelet, amely a 2001. év kezdetére
érkezett, ezúttal testvérszervezetünk, a kolozsvári Armenia címére:
KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
TŐKÉS LÁSZLÓ PÜSPÖK
NAGYVÁRAD
B. Kovács Júlia elnöknő részére
Kolozsvár
Kedves Asszonyom!
Minden valószínűséggel a múlt év végi irodai zsúfoltság miatt vegyült el kedves és
fantasztikus küldeménye a könyvek és iratok között. Elnézését kérve ezért, ill. a
késedelmekért, szívből megköszönöm az örmény-magyar élet és kultúra számomra eljuttatott
kiadványait, különösképpen az Ön által dedikált, az örmény katolikus egyházról szóló becses
könyvet.
Szívemhez nagyon közel állnak a magyarörmények - éppen gyermekkorom (származásom
szamosújvár-vidéki, dési) helyszínei miatt. Szeretettel küldöm újesztendei, ezredévi
jókívánságaimat.
Az Úr születésének 2000. esztendejében és magyar keresztyénségünk ezredéves jubileumán
megváltó Krisztusunk iránti hálaadással küldöm áldott ünnepi és új évi jókívánságaimat:
2000. Adventjében
Tőkés László
******
Rajzversenyt hirdetünk (18 éves korig) közösségünk apraja-fiatalsága részére! Témakör:
"Mit jelent számomra Szent István és országa, a keresztény magyar államiság 1000
esztendeje".

A rajzokat 2001. március 31-ig kérjük megküldeni egyesületünk postacímére: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1251. Budapest Pf. 70. Telefon: 201-1011. Kérjük a
rajzok hátoldalára írják rá az alkotó nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát.
A beküldött alkotásokat neves művészek bírálják el korcsoportonként és tesznek ajánlást I. II.
és III. díjra, amelyeket az EÖGYKE elnöksége komoly ajándékok kíséretében oszt ki a
májusra tervezett rajzkiállítás megnyitóján.
A megnyitó műsorához várjuk közösségünk ifjú korosztályainak jelentkezését a témához illő
verssel, prózával, zenével is, amelyet ugyancsak március 31-ig kérünk jelezni a fenti címen, a
jelzett módon.
A rajzverseny bíráláskor érvényesítendő korcsoportok:
10 éves korig bezárólag,
11-14 éves korig,
15-18 évesek.
--A budapesti székhelyű Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az "Armenia"
Örménymagyar Baráti Társaság - Kolozsvár - a valaha Moldvában hazát remélő, majd
Erdélyben otthonra találó őseinkre emlékezve, valamint a Szabó Dezső-i gondolat jegyében,
miszerint „minden magyar felelős minden magyarért”, a klézsei Magyar Ház céljára 500.000,
azaz félmillió lejt adományozott.
Az adományt átvette: Róka Szilvia MCSMSZ alelnök
Szamosújvár, 2000 december 1.
Csángó Nap a Millennium évében.
--Eljuttattuk könyv- és folyóirat-adományunkat (8 kötet) a Sulyok István Református
Főiskola/Partiumi Keresztény Egyetem számára is.
A Tanítók Háza Könyvtára (Csíkszereda), valamint a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány és
az Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár) már korábban átvette a köteteket.
Bálintné Kovács Júlia
******
Örömmel közöljük Joikits Attila (dr. Issekutz Saroltának írt) magánlevelét - egyetértésével -,
nemcsak azért, mert jó híreket közöl, de azért is, mert ezúton is gratulálhatunk neki a "gróf
Klebelsberg Kunó"-díjhoz!
Kedves Sarolta!
Karácsony előtt, a magyar Oktatási Minisztérium meghívására Budapesten voltam vendég
(újból 3 szép nap) és kellemes meglepetésre kitüntetésben volt részem.
Az utódállamokból voltunk, mintegy 20 pedagógus és a budapesti minisztérium teljes
személyzete (mert ez egyben karácsonyi ünnepség is volt). Erdélyből heten, mint a gonoszok,
köztük két közismert név: dr. Angi István zeneesztéta, egyetemi tanár és Guttman Mihály,
karvezető.
Mindezt csak azért írom le, hogy a "gróf Klebelsberg Kunó" emlékplakett (Jecza Péter
jónevű temesvári szobrász műve) egyben újabb bizonyítéka az erdélyi örmény gyökerek
hozzájárulásának a magyar oktatás fejlesztéséhez. Távol áll tőlem a dicsekvés, bár itthon az
elmúlt tíz évben már részesültem hasonlókban, de összmagyar vonatkozásban most először.
Az idei, kolozsvári összejövetelre, újabb szilágysági örménymagyar adatokkal szolgálok.
Mindinkább meggyőződöm arról, hogy amit csinálunk, az hasznos lehet még a jövőben,
értékmentés és lélekerősítő munka (apró - sok utánjárással).
A 750 éves Szilágysomlyó (1251-ben említik először) utolsó 150-200 évében benne van az itt
szülőföldre lelt örmények élete, alkotása, magatartása.

A Szilágyságban megjelent Máig érvényes üzenet, Major Miklós (szilágynagyfalvi ny. tanár,
sokkötetes kutató, néprajzos, az örménység barátja és tisztelője) munkája, esetleg érdemes
lenne rövidített formában közölni.
Szeretetteljes üdvözlettel
Joikits Attila
Szilágysomlyó, 2001 január
U.i: Időközben megtudtam, hogy az áprilisban, városunkban sorra kerülő EME orvosi
vándorgyűlés második előadása dr. Mártonfi Istvánról és édesapjáról, Mártonfi Lajosról szól.
******
Gajzágó Donáta festőművész kiállításának megnyitóján, a Vizivárosi Galériában (II. Kapás
u. 55.) közösségünk több tagja részt vett. A kiállítás január 23-ig tartott nyitva, címe Terminál
- festmények volt.
A jóhangulatú megnyitó főszereplője Gajzágó Donáta volt, aki 1972-ben született
Budapesten. Édesapja Gajzágó Sándor festőművész, a fiatal alkotó testvére pedig, Gajzágó
Dorottya életét ugyancsak a képzőművészettel kötötte össze: ő ugyanis restaurátor.
--Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt 2001.
február 14-én (szerdán) délután 16 órára az Egyesület székhelye, Budapest I. ker. Donáti u.
7/a szám elé!
Ezen a napon ünnepeljük az EÖGYKE megalakulásának negyedik évfordulóját. Ekkor
avatjuk fel Petrás Mária csángómagyar iparművésznek a Millennium tiszteletére készült
Boldogasszonyanyánk című kerámia domborművét. Az avatóünnepséget jelenlétével
megtiszteli dr. Nagy Gábor Tamás, a Budavári Önkormányzat polgármestere, a
domborművet megáldja Pacsay Fidél atya, az Alsóvizivárosi Római Katolikus Plébánia
plébánosa.
Ugyanezen a napon (február 14-én, szerdán) szeretettel várjuk Önöket kiállításunk
megnyitójára is!
16.30-kor kiállítás nyílik a közelben, a Ponty u. 2. alatt (a Ponty utca és Fő utca sarkán, a
Kapucinus templom melletti FIDESZ-kiállítóteremben) Ezeréves keresztény államiságunk
címmel. A művek magyarörmény képző- és iparművészek alkotásai, a megnyitó
hangulatához örmény származású előadóművészeink is hozzájárulnak.
Bevezetőt az EÖGYKE elnöke, dr. Issekutz Sarolta mond, a kiállítást dr. Benedek Katalin
művészettörténész nyitja meg.
******
Még tart a népszámlálás...
Ezért - rövidítésekkel - megismételjük januári számunk tájékoztatóját. A népszámlálás során
a nemzetiségi (kisebbségi) és vallási hovatartozásra vonatkozó kérdéseket is feltesznek.
Távol áll tőlünk mindennemű befolyásolás szándéka.
Azért foglalkozunk a felmérő ívvel, mert nemzetiségről, kulturális, nyelvi kötődésről igen sok
pro és kontra állásfoglalás hangzott el. Köztük zavaró vélemények...(Emlékezetesek az
"örmény-nem örmény", "román - nem román", "görög - nem görög" stb. nyilatkozatháborúk.)
Bárki bármit is mond, vagy mondott, a törvény szerint bármely nemzetiséghez,
kisebbséghez való tartozás, kötődés mindenkinek saját, választott joga, lelkiismereti
szabadsága, azt senki meg nem kérdőjelezheti!
A mostani összeírás demokratikusabb a korábbiakkal szemben: lehetővé teszi a többes
identitás megjelölését!

A Nemzetiségre, nyelvi kötődésre vonatkozó kérdések című rubrika elején ott a bekeretezett
felhívás: "Kérdésenként legfeljebb három válasz jelölhető meg." Lehetőségünk van, hogy
(maximálisan) három egyenértékű választ adjunk a következő kérdésekre:
23.1. Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
23.2. Mely nemzetiség kulturális értékeihez, hagyományaihoz kötődik?
23.3. Melyik nyelv az anyanyelve?
23.4. Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?
Ismételjük: többes identitás esetén egyszerre több választ lehet megadni minden kérdésre
(maximum hármat).
Ez azt jelenti, hogy például arra a kérdésre, "mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?", és
az Ön édesapja német, édesanyja pedig örmény gyökerű, de ősei között előfordult a székelymagyar is, Ön megjelölheti mindhármat!
A válaszok sorrendje nem jelent semminemű rangsorolást!
Persze, lehetséges, hogyha az Ön vér szerinti ősei között megtalálható valamely nemzetiség,
de Ön már nem kötődik hozzá, ezt ne is ikszelje be. Az is elképzelhető, hogy - házastársa,
vagy más kultúrtörténeti okok révén - Önnek egészen más nemzetiséghez van kötődése.
(Ha például egy magyar tíz éven át élt Londonban s angol asszonyt hozott haza, magyar
anyanyelve és kulturális kötődése mellett elképzelhetően erősen kötődik az angol nyelvhez és
kultúrához is, bár angol vérségi gyökerei nincsenek. E válaszokra szolgál mind a négy
kérdésnél az "egyéb, mégpedig:…" jelzésű mező.)
A következő rubrika a Vallásra és hitfelekezetre vonatkozó kérdés (ennek kitöltése ugyancsak
nem kötelező).
A 24. számú kérdés: vallása, hitfelekezete?
Az "örmény" megnevezés itt nem elegendő, mert az "örmény" önmagában nem vallási
meghatározás. Ezzel kapcsolatban felhívjuk Olvasóink figyelmét: ha valaki válaszol, akkor a
pontos, korrekt elnevezést adja meg! (Például: római katolikus, református, örmény
szertartású római katolikus, stb.)
Napvilágra kerülhetnek az egyes nemzetiségek lélekszámára, nyelvhasználatára,
nemzetiségi, kulturális kötődésére vonatkozó adatok!
Hogy ne "hasraütésen" alapuljon a magyar állam nemzetiségi és vallási politikája.
Ismételjük: a nemzetiségre és vallásra vonatkozó kérdésekre nem kötelező válaszolni, de
kérjük, ha teheti, válaszoljon!
Megkérdeztük Zakariás Antal Diránt, személy szerint hogyan fogja kitölteni a kérdőívet?
- A 23.1 kérdésre (milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?) a válasz: magyar vagyok.
- A 23.2 kérdésnél (mely nemzetiség kulturális értékeihez, hagyományaihoz kötődik?) két
helyen fog "ikszelni":
magyar és örmény, mert erdélyi örmény származású vagyok.
- A 23.3 kérdésre is (melyik az anyanyelve) egyértelmű a válaszom: magyar.
- Ugyanígy egyértelmű a 23.4 kérdés (családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ?)
megválaszolása: közösségi nyelvem is a magyar.

******

Közeledik a határidő...1%
A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát erre jogosult, bejegyzett
egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ez évtől jogosult arra, hogy személyi
jövedelemadónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Négy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi
nehézségeit részben megoldjuk.
Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK
füzetek hasábjain. Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a
tagdíjat, adományokat, a pályázatok során kis hányadban elért támogatásokat kizárólag
kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény
társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára
is. Hiszen tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa,
örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek,
unokáinknak - az utókornak.
Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - tehát
önmagunknak is.
Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt, (vagy Ön
által kért) rendelkező nyilatkozatot kitöltenie:
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású
Római Katolikus Egyháza. Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel
apátplébános vezetett, nincs önálló technikai száma!
Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma: 0011
A két nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja
le, írja a borítékokra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat
mellékelje az adóbevallásához.
Köszönjük, hogy gondol ránk
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
******

Dávid Csaba beszámolója
Kivételes klubestet tartott január 18-án a Fővárosi Örmény Klub - farsangi volt, igaz,
álarcosbál nélkül. A résztvevők nem perdültek táncra, bár (magukat megnevezni nem kívánó,
mértékadóan jó hangulatú körökhöz közelálló személyek szerint) a résztvevők közül erre
többen igen nagy kedvet éreztek. Sajnálatos, hogy beszámolómat ezúttal hallomásból kell
megírnom, ugyanis nem voltam jelen a közönség soraiban. Tudom, tudom, ez "faut pas" a

remekül sikerült "uverture du siécle" alkalmából... (bocsánat az elfranciásodásért, lefordítom:
hibás lépés az évszázad nyitányán...)
Ezért aztán, sajnos csupán a jó hangulatú klubest két szereplőjéről tudok beszámolni.
Háziasszonyunk, dr. Issekutz Sarolta műsorvezető oldott és élvezetes irányítása nem
újdonság; nehéz, komoly témák alkalmával is megszoktuk. Január 18-án azonban humorát,
csipkelődő, vidám oldalát csillantotta meg, amikor Zuboly (azaz Bányai Elemér) erdélyi
magyarörmény anekdotáiból olvasott fel néhányat. Az anekdoták érdekesek, Sarolta előadása
pedig élvezetes. (Persze - mondhatja erre bárki - a lap felelős kiadóját dicsérem... Tessék
mondani, felolvasott, vagy előadott valaki dr. IS. helyett gúnyoros-humoros írást gúnyoroshumorosan? Próbált már effélét? Közönség előtt? - Mert, ha nem, akkor...)
Hallhattunk még valamit a Háziasszonytól: felolvasott egy levelet, amelynek szerzője nem
más, mint Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet, aki levelét megírta mösziő Funárnak s egy erdélyi
lapban közölte bizonyos Farsándi Zoltán úr Maros megyéből, Episztola 1996 farsangján
címmel. (Csak sajnálhatjuk - mindennemű farsang nélkül - hogy öt év elmúltával is aktuális
az episztola...)
A Klubest másik fénypontja Dinnyés Jóska volt, a daltulajdonos (már bocsánat, hogy ilyen
bizalmasan írom a nevét, dehát elég régóta ismerjük egymást), aki az elmúlt két (vagy több)
évtizedből idézett fel pillanatokat és az elmúlt évszázad (vagy több évszázad) dalaiból adott
ízelítőt.
D.J. és gitárja szokás szerint összeszokott, megértő páros módjára segítették egymást, így
aztán szépen - az ismert előadóművész magas színvonalán - hallhattunk dalt, szójátékot,
verset, közönségfelelgetőst, régmúlt és "alig" negyedszázados történelmet. (Dinnyés
Józsefnek az a különös képessége, hogy amikor vicces hangvételű dolgokat ad elő a gitárja
társaságában, akkor is alapvető kérdésekre irányítja a figyelmünket. Udvariasan és
szórakoztatóan, kimondatlanul is, de megkérdezi tőlünk: tudjuk, kik vagyunk? Tudjuk-e, mit
akarunk, merre tartunk? Tudjuk-e, miféle kincseink vannak?)
A műsor többi részéről nem tudok beszámolni, mint azt már bevezetőül említettem, hiszen...
… hiszen nem voltam a nézők között…
(aláírás: bocs…)
Miután kiküldött munkatársunk nem tud beszámolni a klubestről, szerkesztőségünk kénytelen
közölni, hogy a Fővárosi Örmény Klub farsangi estjén egy új lap első példánya is megjelent,
Dávid Csaba szerzőségével. A beszámoló hiányosságait pótoljuk: az új kiadványból két írást
idézünk. (Tehát: utánnyomás az ERDÉLYI ÖRMÉNY KACAJOK című lap nulladik
évfolyamának nulladik számából. Sietünk hozzátenni, hogy az új lap következő száma - első
évfolyam első szám - pontosan egy évezred múlva jelenik meg.)
******

Népszámlálás I.
2001-ben a KSH (Köponti Statisztikai Hivatal) és a KSH (Kisebbségi Sóhivatal)
gyümölcsöző együttműködése alapján a népszámlálás során megszámolták a törvény szerinti
kisebbségeket Magyarországon. Ez így zajlott: - Nemzetisége?
- Örménymagyar,
- Tehát örmény.

- Nem kérem, örménymagyar.
- Szóval magyar.
- Nem kérem, ismétlem: örménymagyar.
- Ilyen a kérdőívre nem írható. Döntse el; örmény, vagy magyar?
- Hát, akkor magyar - emelte föl fejét az EÖGYKE-szimpatizáns és családja.
Az összesítéskor kiderült, hogy Magyarországon pontosan 117-en vallották magukat örmény
kisebbséginek.
A kimutatások elkészültek.
Ombud S. Manó közbenjárására pedig az Országgyűlés meghagyta az Országos Örmény
Önkormányzatnak juttatott eddigi pénzbeli és erkölcsi támogatást.

Népszámlálás II.
2001-ben a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) és a KSH (Kisebbségi Sóhivatal)
gyümölcsöző együttműködése alapján a népszámlálás során megszámolták a törvény szerinti
kisebbségeket Magyarországon. Ez így zajlott
- Nemzetisége? _
- Örménymagyar
- Tehát örmény.
- Nem kérem, örménymagyar.
- Szóval magyar.
- Nem kérem, ismétlem: örménymagyar
- Ilyen a kérdőívre nem irható. Döntse el: örmény, vagy magyar?
- Írjon örményt.,. - legyintett megadóan az EÖGYKE szimpatizáns és családja.
Összesítés után kiderült, hogy Magyarországon összesen 14.928 fő örmény lakik. Az
Országgyűlés Ombud S. Manó közbenjárására megduplázta az Országos Örmény
Önkormányzatnak juttatott pénzbeli és erkölcsi támogatást, valamint központi forrásból
örmény tannyelvű iskolát építettek, ahova azóta beiratkozott mind a 19, örményül tudó
gyerek.
******
Még egy utánnyomás az ERDÉLYI ÖRMÉNY KACAJOK című lapból:
JAN ARANYAN: A lelszi bárdok
Edwardian angol király
léptet Audiján "Hadd látom - úgymond - mennyit ér
a lelszi tartomány?"
"Van-é ott önkormányzat is,
van-é dotáció?
Támogat-é a Hivatal,
s a tévé-rádió?"
"Felség, valóban, koronád
legszebb gyémántja Lelsz –
itt kisebbségi törvényre
s hű szavazókra lelsz!"
S Edwardian angol király

vágtat Audiján
körötte ég a pofabőr,
pirul a tartomány.
Főhivatal a vár neve,
hol aznap este szállt,
Főhivatal elnök-ura
vendégli a királyt.
Vadat-halat s mi jó falat,
adózók ingere sürgő csoport párt-szolga hord,
s külföld tapsol bele.
"Ti urak, ti urak, ti Lelsz-ebek!
Nem mulattok velem?
Amit lelek, azt elviszem
ezért kell Lelsz nekem!"
"Ti mensevik többségiek,
a józan szó csak árt!
Hol van, ki zengje tetteim?
Elő egy lelszi bárd!"
Szó bennszakad, hang fennakad,
(a törvényt megszegik) ajtó megől egy-egy konok
lelsz-bárd emelkedik.
"Itt van, király, ki tetteid
törvény elé viszi Kultúra, klub, egyesület!
A többség sem kicsi!"
"Máglyára!" - szól Edwardian "a kisebbségnek árt!
Ah, elismerés kell nekünk!"
S jön újabb lelszi bárd.
"Ah, lágyan kél az esti szél
a Hivatal felől...
a tisztesség, a józan ész
lassacskán összedől!"
"Meglátom én!" - s parancsot ád
király, rettenetest:
"Máglyára, ki nem onnan jött,
keletről, egyenest!"
Szolgái szétszáguldanak

önkormányzat-szerén Főhivatalban így esett
hasra törvény, szegény.
S ötszáz bizony, dalolva ment
a füstbe, millió!
Senki se tudta mondani:
fiúk, ez így nem jó!
"Haha! Mi zúg? Erdélyi dal
a klubotokban ez?
Felköttetem az ombudsmant,
ha bosszant bármi nesz!"
Áll néma csend - bizottságok
zümmögnek, mint bogár "Fejére szól, ki szót emel!
Edwardian jó király!"
De túl zenén, túl síp-dobon,
Főhivatalon át mégis akad, ki énekli
a józan ész dalát.
(Lelsz közép-európai tartomány, amelyet a versben sem említett évben megszálltak az
ideiglenesen hazánkban állomásozó Edwardian király anglian hadai. A nyelvtörténészek
szerint Lelsz tartomány történelmi jellemzője, hogy ki mit lel, azt lenyúlja. Azaz, régi angol
mondás szerint: "Kikorján kel, aranyjant lel!"
(A fordító - Béla néni - megjegyzése)
A Klub háziaszonya előadásában Zuboly - Bányai Elemér: Örmény anekdoták és egyéb
apróságok (Szamosújvár,1902) című gyűjteményéből a több, jóízű anekdota között a
következőt is hallottuk (nem különösen értékes-e, hogy száz éve Zuboly ugyanúgy meg volt
áldva-verve az önirónia intelligens, öntisztító képességével?):

Az ajándék
Barcsay Domokos anyósa, Korbuly Bogdánné névnapjára egy nagyobb virágvázát akart
vásárolni s azért bement egy kolozsvári porcelán-kereskedésbe. Az üzlet-tulajdonos keserves
panaszok között éppen egy hatalmas virágvázának darabjait szedte össze, amelyet ügyetlen
inasa tört össze.
Látja, méltóságos uram - szólt a kereskedő panaszkodva - ilyen az üzlet. Mennyi apró darabot
kell eladnom, míg ennek az ára megtérül. Most hozattam üzletem díszére és tízezer koronába
került.
Barcsay rövid gondolkozás után a szomorú kereskedőhöz fordult: - Mennyiért adja nekem
ezeket a darabokat?
A kereskedő nagyot bámult s mosolygott, de mikor látta Barcsay komoly szándékát, húsz
koronáért átengedte.
- Kérem tegyék be egy nagy ládába ezeket a darabokat, szegezzék le jól s majd egy hordárt
küldök érte.

Az üzlettulajdonos fejcsóválva bámult Barcsay után s nem tudta, mit gondoljon. Barcsay
pedig a legközelebbi hordárnak meghagyta:
- Felviszi a ládát anyósom lakására s amint belép az ajtón, a küszöbnél meg fog botlani és
elejti a ládát.
Ezzel Barcsay maga előre sietett az anyósához. Ott aztán így szólt:
- Fiúi szeretetem újabb jelét kívánom adni névnapja alkalmából, kedves anyám. Megvettem a
legdrágább vázát, amilyen csak királyoknak van.
Mintha végszóra ment volna a dolog, kinyílt az ajtó és bebukott rajta a hordár, elejtve a ládát.
Barcsay anyósa felsikoltott és remegve szólalt meg:
- Most már eltörött a drága váza!
- El bizony! - szólt lemondóan Barcsay.
Az inasok rögtön felfeszítették a fedelet és a bámulat ekkor lett a legnagyobb.
Az udvarias kereskedő ugyanis minden darabkát - külön papírosba csomagoltatott.
.
..hát ilyen volt a mi farsangi klubestünk a
Magyarok Házában, 2001 január 18-án...
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011, Fax: (I) 201-2401

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 49. szám
2001 március
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Március
"Őmaga az Atyával egylényegű, aki által minden lett az égben és a földön, láthatók és
láthatatlanok."
Márciusban köszönt ránk a tavasz. Megújul a természet, a teremtés világa.
Miért is történt a teremtés?
Jézus kedvéért, mert az Atya Jézusban képzelte el az embert, s Ő meg is testesült.
Gábor főangyal ezt a tényt örömmel közölte Máriával, s ennek az emlékét is e hónapban
ünnepeljük. Az Atya az egész világot Jézusnak ajándékozta, hiszen Ő a mi Urunk és
Királyunk. De Jézus azt mondta Pilátusnak: az én országom nem e világból való. Ám mi is
abba a világba igyekezünk, s odajutunk, ha megálljuk földi életünk próbáját. S egykor
bekövetkezik a végső megújulás, új ég lesz és új föld!
Dr. Sasvári László
******

Van képünk, több is.
Első képünkön "idegenek" és szimpatizánsok" láthatók: ifj. dr. Antalfy Manó, dr. Ágoston
Géza, dr. Ávédik Félix, Bogdánffy Ödön, Csiki László, Czárán Péter, br. Dániel Ernő, Dániel
László, Duducz Péter, dr. Forgács Károly, dr. Gerő József, dr. Gopcsa László, Harmath Jenő,
Jakabffy István, dr. Korbuly, József, dr. László Márton, Lengyel István, Merza Dezső, dr.
Novák Elemér, Novák László, dr. Papp János, dr. Potoczky Gerő, dr. Simai Gyula, Simay
Lajos, dr. Szentpétery I., Temesváry János, dr. Turcsa János, dr. Verzár Gyula, dr. Vikol
János, Woicichowsky V., dr. Zakariás Dénes, Zakariás L. István, amint megalakítják a
budapesti örmény katolikus egyházközséget. Ekkoriban, 1923 tavaszán is, a többségben lévő,
több mint 300 éve itt élő magyarörményekhez csatlakoztak a Közép-Ázsiából alig érkezett
keleti örmény kereskedők: Ipekdiján Karpel, Jeretzian Nerses, Rsduni Szerkisz, Tarján
Agobian és Tsarhukian V.

Második képünkön a teljes, 1941-ben Budapesten élő keleti örmény diaszpóra látható: 25
személy, de közéjük már befurakodott egy - két "idegen" (Ararát, 8/1999. 9.)
A harmadik ábrán a megátalkodott "szimpatizánsok" láthatóak: Dr. P. Pungutz Antal, Dr.
Simay Gyula, Dr. Ávédik Félix, Császár Jenő, Papp János, Dr. Szentpétery István a budapesti
örmény szertartású római katolikus egyházközség nevében, ugyancsak 1941 tavaszán (!) írják
alá az apostoli kormányzóságnak címzett Emlékiratukat, a szamosújvári,
gyergyószentmiklósi és csikszépvizi egyházközségek magyarörmény képviselőivel együtt.
A "felszabadult" hívek veszik körül Kádár Dániel plébánost az Orlay utcai templom udvarán
és ezek mind csak "szimpatizánsok", nincs közöttük egyetlen "igazi örmény". Ezen
"szomorú" (!?) negyedik kép után az ötödik már szívet melengető.
A Kolozsváron készült megállapodást 1997. november 27-én, a Bp. II. ker. Örmény
Kisebbségi Önkormányzat részéről Károlyi Zsaszmen, a Romániai Örmények Szövetségének
kolozsvári fiókja nevében Armen Ottó Demirgian írta alá. Egyikük sem képviseli saját
magyarörménységét, de megnyugtató a megállapodás 2. pontja: "Az együttműködés
kifejezetten politikamentes. A Felek kizárólag kulturális és gazdasági tevékenységet
folytatnak, elutasítva mindennemű nacionalista, soviniszta és szélsőséges megnyilvánulást
vagy pártoló részrehajlást." (Ararát 3/1998.10.)
A hatodik kép 1997. július 19-én készült Szamosújváron, Varujan Pambuccian a Romániai
Örmények Szövetsége nevében, a mi nevünkben pedig országos elnökünk, Avanesian Alex
úr látható itt, amint keretegyezményt írnak alá, melyben: A Szerződő Felek újra (?)
kinyilvánítják hűségüket azon államok iránt, melynek állampolgárai ...(l. cikk 4. bek.), majd:
"...megegyeznek abban, hogy minden... tevékenységük... megfelel gazdasági, kulturális,
szociális szempontjaival, valamint az emberi és kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos
érdekeinek." (2. cikk 1. bek.)
A magyar állam minden eszközzel, többek között 10 milliárd Ft-tal támogatja az erdélyi
magyar egyetem működését, létét, miközben a magyarországi Örmény Országos testület mely Doncsev Tosó úr szerint 1997-2000 között 100 millió Ft-ot kapott ugyancsak a magyar
költségvetésből -, vígan piknikezik a szamosújvári örmény katolikus plébánia árnyas udvarán
és újabb paktumokat köt az előbb említett egyetemet ellenző és létrejöttét akadályozó
romániai politikusokkal. A politikamentesség nevében! Hisz ezen a képen (Ararát 78/2000.4.) láthatjuk Gülbenkian romániai vállalkozót, Varujan Pambucciant és Varujan
Vosganiant (lásd: lábjegyzet) - mindketten a Romániai Örmények Szövetségének elnökségi
tagjait, valamint Nazarjan Hamlet, Badaljan Edvard és Avanesian Alex magyarországi
örmény képviselőket. Országos elnökünk szerint mi magyarörmények vagyunk a fából
vaskarika, újabban "idegenek" és a népszámlálás kapcsán megkaptuk a "szimpatizánsok"
jelzőt is.
Színes csoportképek következnek, a 2000 augusztusi csikszépvizi találkozóról, melyeken a
Buslig, Fejér, Szentpéteri, Potoczky, Zakariás és Zárug családok fiataljai is szerepelnek.
Akik, lehet soha nem járnak, járhatnak majd a magyar egyetemre, amelyet a lapszerkesztő
országos elnökünk legjobb barátja, Vosganian pártelnök vehemensen ellenez.
Az "Ararát" felelős szerkesztője, az országos elnök szerint a magyarörmények már nemcsak
"fából vaskarika", hanem újabban "idegenek" vagy "szimpatizánsok". De leginkább
nincsenek! Csak saját lapja oldalain. Remek PR-munka: ezen a hátsó borítón (Ararát 1/2001.)

az Ararát főszerkesztője legitimálta magát 57, lencsébe mosolygó "idegennel", miközben
ugyanezen lap 7. oldalán ugyanő így ír: ".. okt. elején idegen személyek hatalmi szóval és
erőszakkal megkísérelték átvenni az Orlay-utcai örmény templomot." Briliáns, ahogy
ugyanezeket az "idegen" személyeket önmaga számára pozitív voltukban fényképeztette le!
Valaki ott Csikszépvízen csúnyán átverte a magyarörményeket, de az elszámolás legyen
belügyük!
Mi pedig szólítsuk föl az országos testületet: határolódjon el mindazon személyektől,
szervezetektől, akik és amelyek a magyar állam törekvéseivel ellentétes magatartást
tanúsítanak, hisz ez képviselőink magyar állampolgári kötelessége.
És mondjon föl minden kapcsolatot, együttműködési megállapodást, melyet ezekkel fenntart
vagy aláírt!
(Vosganian elnök úr, a „Jobboldali Erők Szövetsége” nevű párt vezetője az oktatási törvény anyanyelvű
egyetemet létrehozó cikkelyének vitája előtt (!) kijelentette, hogy „ez az erdélyi magyarok autonómiájának
alapköve kíván lenni… Ezt a leghatározottabban meg kell akadályoznunk.”
Igaz, a képen mosolygó örmény képviselőink gyermekei nem az erdélyi magyar egyetemekre járnak, hanem
Jeruzsálembe, Londonba, Stuttgartba, Frankfurtba.)

Fancsali János
Budaörs, 2001. február 22.
******

Az örménymagyar múlt érdekességei
Mese egy régi, erdélyi könyvből, eredeti helyesírással

"Örmény - Magyar A,B,C, Könyvetske"
Készíttetett Érdélyben Szamosujvárt, és ugyan azon Város Költségével ki nyomtattatott, Az
Örmény tanuló Ifijak számára.
1834
Á szamár, és á Gazdája
Á szökevény szamár történetből* talála az erdőben egy oroszlány bőrt, mellyben bé
takarozván, tetteti magát döhödtnek lenni, ordít, rugdos, szaladgál, annyira, hogy az erdei
vadok meg ijedvén, és a' magak barlangjokban magakat el rejtvén sem mozdulni, sem a'
fejeiket fel emelni mérészelnék.
Idővel érkezik a' gazdája; a' ki őtet régótta keresi vala. A' szamár pedig látván az Urát még
inkább bőg és szalad, hogy aztis meg tsalhassa.
De a' gazdája igyszolittya meg őtet: nem tsalsz meg éngem, ésmerlek téged szamárkám, ama
oroszlány bőrből ki álló füleid bizonyságok, mitsoda oroszlány légy. És így meg kötözvén, és
meg vervén őtöt, haza viszi.
Tanítás.
Ezen példa azokat érdekli, kik érdemek felett nagyobbak, és előbb kellők** kívánnának
lenni.
(* "történetből" - történetesen, ** "előbb kellők" - önmagukat előbbrevalónak tartják)
******

Négyéves az EÖGYKE
Február 14-én az EÖGYKE székhelye, a Donáti utca 7/A előtt a következőket tudhattuk meg:
Dr. Issekutz Sarolta szerette volna megtisztelni a magyar keresztény államiság millenniumát,
ezért magánemberként még tavaly megrendelt Petrás Mária csángómagyar -

Magyarországon élő - képzőművésztől egy kerámia domborművet a Donáti-utcai háza
homlokzatára, amely Boldogasszonyanyánkat ábrázolja. A dombormű azért kerüljön az utcai
frontra, gondolta dr. I.S., mert nem csupán családja tagjainak, hanem a budai Vár
járókelőinek is örömet kíván szerezni.
Díszítse hát a Donáti utca 7/a homlokzatát.
A közösség javát szolgálni: innen már csak egy lépés, hogy a kerámia dombormű méltó
leleplezése történjen azon a napon, amely éppen az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület megalakulásának 4. évfordulója, azaz: 2001. február 14. Hiszen a Várkerületben,
emeletnyi magasságban ragyogó Boldogasszonyanyánk-kerámia ugyanúgy a - különféle
származására büszke - magyar közösség épülését szolgálja, mint azt az EÖGYKE is célul
tűzte ki.
Összeállításunk 2001. február 14. eseményeiről ad tájékoztatót.
Levél egy látogatótól
Mélyen tisztelt Elnökasszony!
Végtelenül hálásak vagyunk Önnek, hogy ezen a lélekemelő rendezvényükön részt vehettünk
a feleségemmel.
Szívből gratulálunk a kitűnő szervezéshez. Minden percnyi pontossággal, az alapos
előkészület gyümölcseként sikerült. Öröm volt látni, hogy a szokásos rendezvényeken is
megjelentek most is hűségesen megjelentek, s így részesei lehettek a millenniumi
évfordulóhoz méltó örmény ünnepségnek.
A dombormű leleplezésekor mondott plébánosi ima és énekek, gondolom, meghallgatásra
találnak az égieknél, s a Donáti utcában megforduló járókelőket ezután is áhítatra fogják
ébreszteni.
/.../
Az Ön tartalmas és örmény identitást sugalló visszaemlékező beszéde mindkét rendezvényen
a résztvevőket is öntudatosabbá tette, magyarörmény identitásukban megerősítette.
A nívós művészi alkotások bizonyítékai annak, hogy ez a kisebbségi egyesület alkotó módon
járul hozzá édes hazánk kultúrájának gyarapításához.
Megdöbbentő volt a résztvevő előadóművészek színvonalas szereplése, meggyőződést
sugalló hangja.
Feleségemmel együtt szívből kívánunk további szép sikereket, hozzá jó egészséget. A
lehetőségekhez képest, mindenkor szívesen utazunk Budapestre, korunk adta erőnktől
telhetően. Kézcsókkal és tiszteletteljes üdvözlettel:
Szeged, 2001. febr. 15.
Dr. Huszka László Imre és
felesége, Szendrei Valéria
******
Emléklap
Petrás Mária csángómagyar iparművész
Boldogasszonyanyánk
kerámia dombormű
Millennium
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Budapest I. ker. Donáti u. 7/a
******
Idézzük a Budavári Önkormányzat lapjának, a Várnegyed VI. évfolyamának 4. számában megjelent beszámoló
cikket, amely néhány nappal az EÖGY-füzetek jelen, márciusi számának megjelenése előtt jutott el a Főváros I.
kerületében - azaz a Várnegyedben - lakókhoz.

Erdélyi Örmény Gyökerek
Kevés embernek adatik meg az évezredváltás élménye. Mint ahogy az is, ha egyéni
kezdeményezéseiket - mindannyiunk javára - közüggyé tehetik. Ez a ritka lehetőség adatott
meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai számára, akiknek apró, meleg,
barátságos "főhadiszállása" a Donáti utca tetején található. Négy évvel ezelőtt 23 lelkes
ember, élükön dr. Issekutz Saroltával összedugta a fejét és olyan értéket mentett meg az
utókornak, amellyel valamennyien gazdagabbak lettünk. Fennállásának és szemmel látható
gyarapodásának 4 éves évfordulóját a "székház" homlokzatán felavatott emléktáblával
ünnepelte az egyesület.
A kerámia dombormű - Boldogasszonyanyánk címmel - Máriát és a kisdedet ábrázolja.
Alkotója Petrás Mária csángómagyar iparművész.
A dombormű leleplezésénél Dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere köszöntötte
a résztvevőket. Mint mondta, nincs kis és nagy ünnep, ünnepeinket mi magunk tehetjük
naggyá. Hajszálgyökerekhez hasonlította az egyesületet, amelyek a nemzet fáját táplálják.
Hiszen a nevében is benne van a gyökér, amely értékes táplálékot szív ágaiba az anyaföldből.
A kapucinusoktól Pacsay Fidél atya áldotta meg a domborművet. Megtudhattuk, hogy a
magyar ősvallásban már szerepelt a segítő anya, aki megtölti a földet, a vizeket és az erdőket
vaddal. A régi királyi családok nőtagjai is "boldogasszonyok" voltak, a férfiak tisztelték meg
ezzel az elnevezéssel őket.
A dombormű leleplezése után az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tárlatát
tekinthettük meg. Dr. Issekutz Sarolta bevezetőjében elmondta, hogy az örmények már a
honfoglaláskor ott voltak a magyarok között. Esztergomban telepedtek le nagyobb számban.
A tatárjárás után felcserként, pallérként dolgoztak, ők építették a hat karéjos templomokat. A
törökvilág végnapjai Budán szintén örmények közreműködésével zajlottak le.
Az ősi örmény főváros, Ani a XIII. században pusztult el. Innen a Krímbe, majd Erdélybe
vándoroltak és a XVIII. századtól lettek magyar nyelvűvé. Az 1848-as szabadságharcban
igen nagy számban vettek részt az örmények: 1200 honvéddel, köztük 70 főtiszttel. Teleki
Pálhoz fűződik a mondás: "Az örmények magyarabbak a magyarnál!"
Kiemelkedő szerepet vállaltak a haza politikai, parlamenti, kulturális és tudományos életében.
Magyarországon jelenleg 15 000, Erdélyben pedig 10000 magyarörmény él.
- Politikai pártok, önkormányzat nem lehet elég erős civil szervezetek nélkül - hangsúlyozta
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. - Fontos a nyelv, a kulturális hagyományok megőrzése,
fontos, hogy tudjuk: honnan jöttünk, mi dolgunk ebben a hazában. A kiállított művek amelyek között találhatók zománcképek, festmények, fafaragások, textíliák, rézkarcok,
akvarellek, bőrmunkák és fotók is - különleges, értékes világot varázsolnak elénk.
Dr. Benedek Katalin művészettörténész mutatta be a kiállítás műveit, alkotóit. A tartalmas
szakmai háttéranyag a mindent egybemosó globalizáció arctalan útvesztőjében kapunyitás
lehet a hétköznapok csodája felé. A magyarörmények késői utódai optimisták,
hagyományőrző szellemük tovább él.
A műsor után emléklapot kaptunk, s kifelé ballagva búcsúzóul még szemünkbe ötlött a falra
helyezett tábla, Vörösmarty idézete: "Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék..."
Stancsics Erzsébet (Várnegyed)
******
A Budavári Önkormányzat polgármestere, dr. Nagy Gábor Tamás leplezte le a millenniumi
domborművet, és - mint arról a Várnegyedből idézett cikk beszámolt, rövid beszédet
mondott, majd megtisztelte jelenlétével és beszédével az Ezeréves keresztény államiságunk
című, örménymagyar képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítást is. Részletesen idézzük a

polgármester úr megnyitó beszédét, bár így néhol ismételjük Stancsics Erzsébet előbb közölt,
Várnegyed-beli cikkét.
Hölgyeim és Uraim!
Nagyon örülök annak, hogy itt, a FIDESZ Fő-utcai irodájában - amelyet most alakítottunk át
- otthont adtunk ennek a rendezvénynek. Azért örülök, mert lényeges dolog történik ezek
között a falak között, amelyek - most így, dr. Issekutz Saroltával együtt gondolkodva derült
ki - abszolút alkalmasak az ilyen típusú rendezvények megtartására.
A köszönet és a köszöntés szavai mellett azt a reményt is szeretném elmondani, hogy
remélem ez az első alkalom, és nem az utolsó, hogy ebben a körben találkozunk. Érezzék
magukat otthon ebben a teremben és máskor is jöjjenek el, hogyha talán legközelebbi
terveink közt egy másik történelmi évfordulóra emlékezve, egy következő kiállítást nyitunk
meg itt.
Úgy érzem, hogy politikai pártok... önkormányzat.., bármelyik minőségünket is nézzük, nem
léteznek, nem lehetnek igazán erősek civil szervezetek nélkül, amelyek nem politikai
befolyást akarnak az emberek között szerezni, hanem önmagukat akarják megjeleníteni. Saját
értékeiket, hagyományaikat, nyelvüket, kultúrájukat megőrizni és továbbadni.
Mindannyiunknak fontosak ezek az értékek: magyaroknak, magyarörményeknek és más
kisebbségeknek - de mondhatnánk azt, hogy más, itt élőknek is - azért, hogy tudjuk: honnan
jövünk, kik vagyunk, mi is a dolgunk ebben a világban, mi is a dolgunk igazán ebben a
hazában.
Nekem személy szerint is sokat nyújtott ez a kiállítás, már ennyi idő alatt is, amennyit láttam
belőle. Sokkal otthonosabb a terem annál, amit eddig láttam. Azért is, mert az itt kiállított
képek, műalkotások, a felcsendülő zene olyan világot varázsoltak ide, amelyre bizony
szükségünk van.
Jó néha megállni néhány percre. Eltűnődni az örök kérdésekről, amelyeket a művészet üzen
nekünk.
Az alkotóknak külön köszönetet mondok, hogy ideadták ezeket a műtárgyakat, ezeket a
kincseket, hogy mindannyiunknak örömet szerezzenek.
Még egyszer szeretném Petrás Mária csángó iparművésznek is megköszönni a gyönyörű
alkotást, amelyet az előbb láthattunk épületük falán Nagyboldogasszonyunkról. Azért külön,
mert ott a leleplezés előtt még nem dicsérhettem meg, hogy milyen szép. Azóta már láthattuk
együtt és gratuláltam neki személyesen is.
Köszönöm figyelmüket.
(Dr. Nagy Gábor Tamás
Budavári Polgármester 2001. február
14-én elhangzott beszédét lejegyezte: Pintér Erzsébet)
A kiállítás szakmai megnyitásaként dr. Benedek Katalin művészettörténész, (mellesleg a
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője) beszélt a kiállító alkotókról és a
történelmi-kulturális háttérről.
(A kiállítás megnyílása alkalmából ugyancsak tőle a magyarörmény múltról és értékekről
szóló, összefogott tájékoztatót hallhattak a Pannon-Rádió hallgatói is február 17-én,
szombaton délben.)
Február 14-én a Fidesz-helyiségben, a megnyitón rövid műsort élvezhettek a jelenlévők:
Fogolyán Kristóf zeneszerző-fuvolaművész játékát, aki saját szerzeményeit adta elő, valamint
Várady Mária színművésznő remek versmondását, aki Wass Albert Amikor a bújdosó az
Istennel beszél című versével örvendeztette meg a jelenlévőket. A Dávid Csaba író,
(egyébként ugyancsak a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője)

szerkesztésében bemutatott kulturális műsorban dr. Issekutz Sarolta az ezeréves - és
nemzetalkotó elemként háromszáz éves - magyarországi örmény jelenlétről beszélt.
Következzék dr. Benedek Katalin művészettörténész megnyitója:
Tisztelt Polgármester úr, Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink, rokonaink!
Államiságunk ezredfordulója érlelte a gondolatot, hogy annyi más méltó - és sajnos méltatlan
- megemlékezés, bemutató és kiállítás mellett az örménymagyarok is így, kollektívan
felmutathassák, mit is jelent számukra a vizuális művészetek nyelvén keresztény
államiságunk ma, a mindent egybemosó globalizáció idején.
Meggyőződésük, hitük, belső megtartó erejük és istenadta tehetségük, ambíciójuk vezérli és
segíti őket eligazodni ezen a szinte arctalan útvesztővé silányított úton. Szerencsére a kis
közösségek és önfeláldozó vezetőik történelmünk során igazolták létjogosultságukat, s az
örmény gyökerű, az évszázadok folyamán magyarrá, nemzetféltő erdélyi magyarrá vált távoli
nép kiemelt helyet vívott ki magának.
Kapunyitásunk az I. kerületben az egymáshoz közeledés, segítőkészség, szervezés és
alkotóerő egymást támogató hétköznapi csodája. A Polgármester Úrnak, Sarolta asszonynak
és csapatának, a kiállító művészeknek és mindazoknak együttmunkálkodását dicséri, akik
ebben hittek, ezért lelkesedtek és lehetőségeikhez, képességeikhez mérten hozzájárultak
megvalósításához.
Örménymagyarok, a késő utódok őszinte megnyilatkozásai a teremben látható képző- és
iparművészeti munkák, fotók. Alkotóikat ősi kultúránk, históriánk 1000 éves eseményei,
mozzanatai inspirálták. Sugalmaztak szívnek, szemnek, képzeletnek és kéznek.
A sokféle, sokszínű kollekcióból határozott körvonalakkal bontakozik ki vallomásuk
istenhitről, vallásró1, erkölcsről, elődök tiszteletéről, nemzeti azonosságtudatról.
Előnyös génkeveredésű népközösség alakult, s vert gyökeret Erdélyben.
Az örménymagyarok ugyanis többnyire nem pesszimisták. Tekintsük csak végig a tárlaton
látható műveket: a bennük megfogalmazott mondandóval előre és fölfelé mutatnak.
Feltörekvő akaratot sugallnak. Nem az elmúlást, de az életet hirdetik.
Itt mindenki készült, akart, törekedett. Volt, aki már bevált, sikeresnek bizonyult műfaját,
technikáját egy másikkal bővítette. Hátha általa még szebbet, igazabbat, többet fejezhet ki.
Dr. Tóth Rózsa - grafikus. Erre az alkalomra megfaragta - a fa erezetét, csomóit felhasználva,
ritmusát érezve közvetíti felénk - a bensőjében élő Szűz Mária képet.
És Kátai Mester?! Kátai Mihályról, a tűzzománcművészet doyenjéről, a Kecskeméti
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep megálmodójáról, megvalósítójáról beszélek. A
legnagyobbak közül való. Márcsak e négy munkája alapján is besorolhatjuk iparművészetét a
nagyművészetek rendjébe. Műremekei egyszerre ékszerek, fémműves darabok, festmények,
faragványok. Egyben, műfaji határ nélkül. Minden kicsiny részlet magában rejti az egésznek
tartalmát és lényegét - semmi sem hagyható el belőle. Ősi eredet, kozmikus világ, kultikus
imádás, kereszténység és olykor némi frivolitás.
Itt állnak előttünk idoljai, a "Sellő", a "Kelet", és a "Délelőtt" címmel, összetettségükben is
érthetően, tisztán. A művész, miközben megteremti és díszíti Boldogasszonyát, kultúrában,
hitben át- és megéli legendáját.
Kopacz Mária a piktúra nyelvén szól. Látványra építő, kissé szürrealisztikus festményei
szűkszavúak, egyéni ikonográfiáról tanúskodnak. Feszültség és játékosság jól megférnek
egymással.

Borosnyay Klára impresszionista akvarellje látomás az "Égi fényről", a napfelkeltéről.
Alkotója elmosódott foltokkal, áttűnő színátmenetekkel emlékezik a jelenetre.
Karácsony Ernő Kós Károly vonásainak megidézésével avatott arckép- és tájfestőként is
szerepel kiállításunkon. A korszakos jelentőségű építész és szellemi öröksége jól illeszkedik a
millenniumi gondolathoz.
Vákár Tibor ugyancsak építész és mint ilyen, nagyszerűen akvarellezik. Életét, munkásságát
a szülőföld és a magyar múlt tisztelete hatja át. Építészként történelmi hagyatékunk mentését
tűzte ki egyik fő feladatául. Ízig vérig örménymagyarként egész sorozatot szentelt
úgynevezett "Ararát szimfóniájában" az örménység történetének, építészeti emlékeinek.
Erdélyi városokról, településekről készített igényes rajzai, festményei - itt hárommal
találkozhatunk - az értékőrzés, értékmentés művészi megnyilvánulásai.
Kabdebó János kamerája kiválaszt, s ezáltal jelentőssé tesz világképére és világunk képére
ráfelelő részleteket. A kiragadott, ám összefüggéseiből nem kiszakított darabok
gondolatsorokat indítanak el nézőikben. Fényképei vonzóak. Zárt egészként jelennek meg a
szellemmel és jó esztétikai érzékkel lencsevégre kapott motívumok - Gabriel arkangyaltól a
tetovált "Jó fejig". Példaképe a nagy előd, az örménymagyar rokon, a brassói Halász Gyula,
azaz a világhírű Brassai.
Balogh Réka, Ligeti Edina, Ligeti Dorottya, Dávid Attila - ők a legfiatalabbak.
Textil, szőnyeg, fotó, bőrmunka, rézkarcok, olajkép jelzik kíváncsi, lendületes és elmélyült
tevékenységüket.
Balogh Réka érdeklődését Kelet motívumkincse keltette fel, annak felhasználása, változatai
különféle anyagokon. Mindez példája keleti szép örökségünk továbbélésének,
gazdagodásának.
Ligeti Edina fotóin e kerület és az ország éke, a világörökség része, a Vár egy-egy, általa
kiemelt részével találkozunk. A fotográfus szemével sajátos képkivágatot kapunk, mintegy
újrakomponálva villantja fel a jólismert szegmenseket.
Ligeti Dorottya bőrmappájának növénymotívuma finoman cizellált ötvöstárgyként is
megállná a helyét, mindkét művészeti ág erényeivel rendelkezik. Mégis szuverén mű, saját
bőrében.
Dávid Attila díszlettervező. Amint látjuk könnyedén, erőlködés nélkül váltogatja a műfajokat,
tágítja határait. Olajképe, rézkarcai meggyőzőek. Ez utóbbiak: "Szövetség", "Város",
"Katedrális" - a művész egy-egy sajátos felelete kivételes és magasztos ünnepünk titkaira.
Itt ma már elhangzott: "voltunk, vagyunk, leszünk nemzetalkotói e hazának".
Kis kiállításunkat megtekintve reményünk és meggyőződésünk táplálkozhat, növekedhet.
Bátran tehetjük és kell tennünk dolgainkat, hiszen Boldogasszonyanyánk oltalmában élünk.
Köszönöm a figyelmüket.
Benedek Katalin
******

A szamosújvári örmények múltjából

Érdekesnek vélem az őseinket foglalkoztató, alább leírtakat: azt, amit tervbe vettek, bár
megvalósítása, sajnos nem sikerült.

A 19-ik század végén a millenniumra készülve a szamosújvári örmény közösség, amely már
kezdte elveszíteni az anyanyelvéhez való ragaszkodást és az identitás feladásának kezdeti
jelei észrevehetőek voltak, indítványozta, hogy az 1896-os évben szobrot állítsanak
Szamosújvár főterén Verzár Auxentius püspök emlékére.
A szobor a főtér közepére, a volt városháza épületének helyére, és a Szentháromság templom
főbejáratával szemben helyezkedett volna el. Az avatási ünnepséget Merza Gyula, egykori
elődünk így képzelte el:
"Az Örmény főváros fel van lobogózva, a házak virágfüzérekkel és szőnyegekkel díszítve, a
hullámzó közönség ezrei között lelki szemeim előtt látom az ország püspökeit, a törvényhozás
és kormány képviselőit, a külföldi tudós mechitaristákat és hazánk előkelőségeit, amint
ünnepélyes, hosszú menetben kilépnek a templomból a Világosító Szent Gergely emlékére
tartott hálaadó miséről. A díszes menet meghallgatja az énekkar által intonált Szózatot, s a
szónoki emelvényről elhangzó lelkes emlékbeszéd végszavaira íme egyszercsak harangzúgás
és keleti zsolozsmák (sárágánok) hangjai mellett lehull a szobrot eltakaró lepel s ott áll
püspöki ornátusban, jobbjában pásztorbottal, baljában a város alapító okmányával Verzár
Auxentius. Nemes vonású keleti arcát hosszú szakáll köríti és Éghez emelve átszellemült
tekintetét, mintha áldást rebegő ajkai megszólalnának:
`Ezkhjéz Aszduádz kohápánjénk! '
A megilletődéstől meghatottan áll mindenki és felhangzik a 'Hazádnak rendületlenül'
melódiája, melyet egy szívvel és lélekkel énekel az egész gyülekezet. "
Sajnos, a Merza Gyula indítványa soha nem valósult meg. A szobor valóban monumentális,
8-10 m-es magasságával kivitelezése esetén sokat emelt volna a város főterének kinézetén. A
közadakozási terv nem volt sikeres és anyagiak hiányában a kivitelezés elmaradt. A makettet
a Rubens kápolna feletti második emeleten találtuk meg igen megviselt állapotban, a
püspököt ábrázoló szobor eltűnt, már csak a fényképe maradt meg az utókor számára.
Murádin Antal
Esztergom
******

Ismernünk kell önmagunkat
Utánnyomás a Romániai Magyar Szó 2001. február 5.-i számából

Baráti körben el kell szenvednem az olykor cinikussá váló humorizálást magyarörmény
minősítésem miatt. Már megszoktam.
Annál is inkább, mert ennél sokkal többet ér az, hogy családom eme múltja révén olyan
értékes emberek közelébe kerülök, akiknek az a véleményük, hogy nekünk, erdélyi
magyaroknak nem csak jelenünk és jövőnk, hanem múltunk is van.
Valamikor a negyvenes évek elején apáink nemzedéke az akkor felszabadult ÉszakErdélyben, ha köztisztviselő volt, származást igazoló okiratokat kellett, hogy felmutasson.
Természetesen a már létező zsidótörvény miatt, amely kizárta fontos állami tisztségek
betöltéséből azokat, akik (akár harmadíziglen) zsidó származásúak voltak.
Mi, akkor serdülő gyermekek, csak halványan emlékezünk ezekre, a felszabadulásunkat
megkeserítő emlékekre.
Én, akkor tizenéves kisdiák, jól emlékszem Kolozsvár főterén a sárga zsidócsillagos
járókelőkre. Arra is, hogy szüleim zsidó ismerősei (nagy titokban) megőrzésre adtak át egyetmást. Sötétben, késő este mehettünk hozzájuk a Pala utcába.
Később, "44 nyarán édesapám Tízes Szervezetének tizedesei vittek élelmet és ruházatot a
téglagyárban összegyűjtött szerencsétleneknek.
Nem járt érte köszönet... De miért most, a magyarörmények kapcsán ez a visszaemlékezés?

Amikor a Park vendéglő emeleti különtermében huszonkilenc olyan, megyénkbeli és brassói
fiatal és idős - sőt, az örökké tevékeny kolozsvári Bálint Tiborné Kovács Júlia is - találkozott
ennek a már-már halványuló, időkön átbúvó szálnak kapcsán, hogy voltak örmény őseink is,
ekkor nem hangzott el egyetlen szó sem az 1915-ös örményüldözésről, Atatürk fiatal
farkasainak galád tetteiről, amelyet a franciák is csak most, majd egy évszázad múltán ítéltek
el. Hogy miért csak a múlt homályában rejtőző komor, fekete szakállas avagy fekete
fejkendős őseink kerültek szóba? Csupán azért, mert igen reméljük, hogy mind
találkozásaink, mind a rövidesen megalakuló művelődési egyesületünk az értékek kölcsönös
megbecsülésén, az emberségességen, a társadalom sokféle örökségének értékelésén, s nem
egymás kipusztításán, hagyományainak és szellemiségének megvetésén, letagadásán fog
alapulni.
S miért ne emlékeznénk ugyanígy szász, sváb, zsidó, román, szlovák őseinkre is, csakúgy,
mint vonásainkban megőrződött kun, avar, szláv vérrokonainkra?
Ehhez egykori sérelmeinket kell valamennyiünknek - nem elfelejtenünk - csak
megbocsátanunk.
Puskás Attila
Romániai Magyar Szó, 2001. II. 5.
******

Híradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. március 15-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
(Ismételjük, nem tévedés: március 15-én!)
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését. Az
adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán is
el lehet juttatni. A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Könyvadományokat gyűjtünk a TÉKA könyvtárának támogatására! Elsősorban a magyar
irodalom alapműveire számítunk!
--Ismét fogyatkozott magyarörmény közösségünk!
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
Dr. Székelyhidy Pál
2001. február 15-én, életének 81. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása február 26-án volt a Farkasréti temetőben.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
--Nemrég jelent meg kiadásunkban - mint az olvasóink előtt ismeretes - Gudenus János József
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyve. Kérjük a könyvben tárgyalt
családok tagjait, hogy bármilyen hibás adat, vagy hiányosság esetén írásban jelezzék
észrevételeiket, kiegészítéseiket, hogy a bővített, javított kiadásba bevezethessük.
--Rajzversenyt hirdetünk (18 éves korig) közösségünk apraja-fiatalsága részére! Témakör;
"Mit jelent számomra Szent István és országa, a keresztény magyar államiság 1000
esztendeje".

A rajzokat 2001. március 31-ig kérjük megküldeni egyesületünk postacímére: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1251. Budapest Pf. 70. Telefon: 201-10-11. Kérjük a
rajzok hátoldalára írják rá az alkotó nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát. A
beküldött alkotásokat neves művészek bírálják el korcsoportonként és tesznek ajánlást I. II. és
III. díjra, amelyeket az EÖGYKE elnöksége komoly ajándékok kíséretében oszt ki a májusra
tervezett rajzkiállítás megnyitóján. A megnyitó műsorához várjuk közösségünk ifjú
korosztályainak jelentkezését a témához illő verssel, prózával, zenével is, ezt ugyancsak
március 31-ig kérjük jelezni - a fenti címen, a jelzett módon.
--Meghívó
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015. Budapest Donáti u. 7/a)
március 13-án, kedden du. 17 órakor nyitja meg
"Az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hősei"
c. kiállítását a
Budapest I. Fő u. 28. szám alatti kiállító teremben.
Bevezetőt mond dr. Issekutz Sarolta elnök.
A kiállítást rendezte dr. Benedek Katalin és Dávid Csaba.
A kiállítás március 20-ig tekinthető meg du. 15-I8 óráig.
******

Bem a háromszéki hadszíntéren 1849-ben
Március: a 48-as forradalom és a szabadságharc...
Ezúttal Kovács Endre történész Bem a magyar szabadságharcban című, 1979-ben kiadott,
nagyszerű könyvéből vett két idézettel emlékeztetünk az erdélyi, pontosabban a székelyföldi
hadszíntéren történtekre.
A január 5-i árapataki egyezmény korántsem vetett véget a székelység nyugtalanságának, felfellobbanó harcának. Hogy a székelyek hazafias felbuzdulása ki ne aludjék, arról maga Bem
tábornok is gondoskodott, ott voltak megbízottjai Háromszéken, élesztgették a függetlenség
eszméjét. Folyt az új egységek alakítása, az ágyúöntés, fegyverkezés, harcra készülődés. Az
osztrák hadvezetés tehetetlennek bizonyult a székelységgel szemben és félelem között élt a
szebeni és brassói polgárság is. Marosvásárhelynek Bem által történt elfoglalása és a
szőkefalvi ütközet után a két fenyegetett városban aligha láttak más kiutat, mint az alkudozást
a székely vezetőkkel, de ez nem állíthatta meg a már elindult folyamatot.
/.../
A székelyföldi katonai szervezkedés élén álló Gál Sándor fontos feladatnak tartotta, hogy az
osztrák tisztek által behálózott csíki székelyeket megnyerje a magyar ügynek. Január 20-án
indult el Marosvásárhelyről egy osztály Kossuth-huszárral, egy ágyúval és a háromszéki
gyalogos-századdal Csíkba, ott az osztrák tiszteket megfutamította, a régi fegyverviselő
székelyekből gyorsan csapatot alakított.
Pár nap alatt 10 000 főnyi haddal vonult le Sepsiszentgyörgyre, ahol a háromszéki csapatok
egyesültek vele.
(Kovács Endre idézett mű, 139. oldal)
******

Februári klubest
A Fővárosi Örmény Klub február 15-i találkozóján Az 1001 tornyú ANI templomai és
építészeti formái a Kárpát medencében címmel hallhattunk igen érdekes előadást, amelyet

Gondos Béla és Horváth Zoltán György készített elő, és utóbbi tartotta a vetített képekkel
gazdag előadást. A téma érdekessége az ősi, örmény - úgynevezett "hatkaréjos"
templomforma megjelenése a középkori magyar templomépítészetben.
A klubest további részében dr. Szarka György tartott ismertetőt Dél-Magyarország és a
Bánság nevezetességeiről, mivel szerveződik már a 2001-es Barangolás őseink nyomában...
(az útról lásd bővebben lapunk 20.-21.-ik oldalát)
******

HONISMERETI KÖRUTAZÁS A BÁNSÁGBAN, AZ AL-DUNA
VIDÉKÉN ÉS A TÖRTÉNELMI ERDÉLYBEN
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001. évi útiterve
Útvonal: Budapest - Kecskemét - Ópusztaszer - Szeged - Arad - Temesvár - Resicabánya Szemenik - Karánsebes - Herkulesfürdő - Orsova - Vaskapu - Zsil völgye - Őraljaboldogfalva
- Gyulafehérvár - Nagyenyed - Torockó - Tordaszentlászló - Kolozsvár - Érsemlyén Debrecen - Budapest
Időtartam: 7 nap (2001. aug. 22-28.)
Utasbiztosítás: Winterthur Rt.
Autóbuszos útvonalhossz: Budapesttől Budapestig 2000 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, túracipő, elemlámpa
Vezetés: A csoportot képzett erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől fogva
annak végéig.
Főbb események:
- találkozó Kolozsvárott az erdélyi magyarörményekkel,
- koszorúzás Aradon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére
- Ópusztaszeren bejárjuk a Nemzeti Történelmi Emlékparkot és megtekintjük a Fesztykörképet.
- Kazinczy Ferencre emlékezünk szülőfalujában, Érsemlyénben
- dunai hajókirándulás a Kazán szorosban
- séta Erzsébet királyné nyomában Herkulesfürdőn
- városnézés Temesváron és Kolozsvárott
- templomjárás Őraljaboldogfalván és Orsován
- megtekintjük a Vaskapu-erőművet, Resicabányán a mozdony-múzeumot
- iskolalátogatás Nagyenyeden, a Bethlen kollégiumban
- kirándulás az esztenához a bánsági hegyekben
- találkozás tordaszentlászlói vendégszerető barátainkkal
Részletes program:
1.nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyányi tér felső rakpartról
Látnivalók: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Ópusztaszer (Nemzeti Történeti Emlékpark,
rotunda a Feszty körképpel), Szeged (városnézés, szabad program)
Estebéd a szálloda éttermében
Szállás: Szegeden szállodában
2. nap: Reggeli: a szálloda éttermében
Látnivalók: Arad (Szabadság szobor a minorita templomban, vértanúk emlékműve
koszorúzás), Temesvár (városnézés, Nagyboldogasszony templom, ahol Tőkés László
szolgált 1989-ben), Szörényi Érchegység

Estebéd: Szemenik üdülőtelepen a turistaszálló vendéglőjében
Szállás: turistaszállóban (2-3 ágyas zuhanyzós szobák)
3. nap: Reggeli: a turistaszálló vendéglőjében
Látnivalók: Szemenik hegység csúcsa (1 órás gyalogtúra és esztenalátogatás), Resicabánya
(szabadtéri mozdonymúzeum), Karánsebes, Herkulesfürdő állomása, Orsova
Estebéd: a 3. és 4. napon a vaskapui szálloda vendéglőjében
Szállás: a 3, és 4. napon a vaskapui szállodában (2-3 ágyas fürdőfülkés szobák)
4. nap: Reggeli: a 4. és 5. napon a vaskapui szálloda vendéglőjében
Látnivalók: Kazán szoros (4 órás sétahajózás az Al-Dunán - fakultatív program), Orsova
(Szent Anna apácakolostor, katolikus templom), Herkulesfürdő (séta Sisy nyomában a
Monarchia hangulatát idéző óvárosban)
5. nap: Látnivalók: Vaskapu-erőmű (múzeumlátogatás a duzzasztógát belsejében), Zsil
völgye, Őraljaboldogfalva (Árpád-kori templom, Kendeffy-kastély), Hátszeg, Piski,
Kenyérmező, Alvinc, Gyulafehérvár, Nagyenyed (Bethlen kollégium- koszorúzás)
Estebéd: 5. és 6. napon Magyarfenesen Csányi Éva kisvendéglőjében
Szállás: 5. és 6. napon Tordaszentlászlón hagyományos vendéglátóknál
6. nap: Reggeli: 6. és 7. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Kolozsvár (kiegészítő városnézés), találkozó a magyarörményekkel
7 nap: Látnivalók: Kőrösfő, Bánffyhunyad, Nagyvárad, Érsemlyén (Kazinczy Ferenc
emlékek), Debrecen, Hortobágy
Érkezés: Budapestre 22 óra körül
Részvételi díj: 230 DEM/fő (informatív) Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a
félpanzió, a szállás és a belépők árát, kivéve a fakultatív programokét (kb. 15 DEM/fő), és a
buszköltséget (13000 Ft).
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben
módosítható.
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és versekkel idézzük fel.
******
Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú

A gyógyító püspök
Szent Balázs az örményországi Szebasztéban élt a 3. század végén, és ugyanott szenvedett
vértanúságot 316 táján. Püspökké választása előtt a város közkedvelt orvosa volt. Szentelése
után sem hagyott fel orvosi tevékenységével, de legfőbb gondja és munkája a lelkek
gyógyítása lett, a bűnösök megtérítése és a hívők vezetése.
A legenda szerint egy fuldokló kisfiút vittek hozzá, és a püspök kivette a torkából a fulladást
okozó halszálkát.
A keresztényüldözések során Balázs püspök nem volt hajlandó földi életét hittagadással
megóvni, ezért lefejezték. Kevéssel vértanúhalála után ő lett a torokbetegségben szenvedők
védőszentje.
A balázsáldás, balázsolás a középkorban terjedt el, a könyörgés szövege: Szent Balázs
püspök, vértanú közbenjárására szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és
minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
******

Az SzJA 1%-a
A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát erre jogosult, bejegyzett
egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ez évtől jogosult arra, hogy személyi
jövedelemadónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Négy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi
nehézségeit részben megoldjuk.
Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK
füzetek hasábjain. Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a
tagdíjat, adományokat, a pályázatok során kis hányadban elért támogatásokat kizárólag
kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény
társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára
is. Hiszen tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa,
örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek,
unokáinknak - az utókornak.
Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - tehát
önmagunknak is.
Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt, (vagy Ön
által kért) rendelkező nyilatkozatot kitöltenie:
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású
Római Katolikus Egyháza. Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel
apátplébános vezetett, nincs önálló technikai száma!
Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma: 0011
A két nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja
le, írja a borítékokra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat
mellékelje az adóbevallásához.
Köszönjük, hogy gondol ránk
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
******

Egy arc a Pesti Sakk-körből: Capdebó István
(Utánnyomás a Sakkélet c. lapból)
Január 7-én 115 éve hunyt el Capdebó István, a XIX. század európai hírű játékosa, Morphy
és Anderssen kortársa, a Pesti Sakk-kör alapító tagja.
A Capdebó család a hagyomány szerint Örményországból (Ani városából ) költözött
Temesvárra, ahol előkelő szerepet játszott.

1803-ban a család Ferenc királytól adománylevelet kapott Baraczháza birtokra, közöttük
Capdebó Gergely, István édesapja is, aki a XIX. század egyik leghíresebb orvosa volt a
Délvidéken (felesége Kiss Jozefa, ittebei és eleméri Kiss Ernő, a tizenhárom aradi vértanú
egyikének nővére).
Capdebó István sakkozói életútjáról csak mozaikok maradtak. Összeillesztésük nem kis
feladat, hiszen a két világháború és a közben eltelt közel 150 év sok mindenre feledést
bontott.
A Vasárnapi Újság 1885. január 11-i száma ezt írja róla: "Elhunyt Capdebó István 71 éves
Fővárosi Bizottsági tag. A negyvenes években Temes megye jegyzője, a hatvanas évek óta
Budapesten a különböző egyesületek körül fejtett ki hasznos tevékenységet."
Sakk pályfutásában három város játszott szerepet: Bécs, Berlin és Pest. Figyelemre méltó
Capdebó István helytállása Anderssen világbajnok ellen, aki bár hivatalosan nem vette fel a
címet, azt az 1854. évi londoni versenygyőzelme után a sakkvilág szerint igazán kiérdemelte.
Csak minimális arányban maradt alul.
Sajnos Capdebó István Anderssen elleni partijai a mai napig nem kerültek elő.
Capdebó István sakkozói pályafutásának igen jelentős helyszíne Pest városa. Lakása Pesten a
Lövész u. 10-ben volt (ma Királyi Pál u. 18.), ugyanabban a házban, ahol Petőfi Sándor is
lakott egy ideig.
Fővárosunkban az 1850-es évek derekán éledt fel újra a kávéházi sakkozás, de még
hiányoztak a sakk-köri tevékenység feltételei. Nagy érdeklődéssel kísért mérkőzéseknek
központi alakjai: Szén József, Erkel Ferenc a nagy zeneszerző, Récsi Emil tanár, de rajtuk
kívül a Bécsben és Berlinben is ismert Capdebó István.
Százharmincöt éve, 1865. január 22-én alakult ujjá a Pesti Sakk-kör a Velence kávéházban
(ma Nádor u. és Vigyázó Ferenc u. sarok). Álljon itt az első tisztségviselők neve: Elnök:
Széchenyi Ödön, alelnök: Erkel Ferenc, titkár: Cseresnyés István, pénztárnok: Ginter Károly,
választmányi tagok: Vész János, Capdebó István, Spitzer Lipót, Zaár Zsigmond, Vidor
Zsigmond, Hay Orbán.
Capdebó Gergely és Kiss Jozefa házasságából hét leány és egy fiú született.
A fiú Capdebó István 1813. VII.21-én Baraczházán született és 1885 I. 7-én Budapesten halt
meg. Baraczházán a családi kriptában van eltemetve. Felesége kékesi Nikolits Eufrozina,
korán meghalt, már házasságuk hetedik évében - 25 éves korában (szülés következtében).
Házasságukból egy leány született, aki az Auróra nevet kapta.
Capdebó István tehetségét valószínűleg örmény fölről hozta magával, ahol ma is sok kitűnő
sakkozó "terem". Például Tigran Petroszjan, Arsek Petroszjan, Rafael Vaganjan, Szmbat
Lputjan, K. Grigorjan, Eoljan és még lehetne sorolni a híres nagymestereket.
A megemlékezést a "Sakkélet" 1985. évi 129. számában Koronghy Gyula által írott "Egy arc
a Pesti Sakk-körből: Capdebó István" cikk alapján, valamint Koronghy Gyula későbbi
kiegészítéseiből állítottuk össze.
******

Köszönet
dr. Szentpétery Tibor úrnak, magyarörmény közösségünk tagjának, az egyesület
működéséhez nyújtott 20.000 Ft adományáért,
a II. kerületi és a VI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatoknak az "Ezeréves
keresztény államiságunk" című magyarörmény képző és iparművészek kiállításához nyújtott
támogatásukért.
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 50. szám
2001 április
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Április
"Értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért alászállt az égből: megtestesült, emberré
lett, tökéletes módon született a Szent Szűz Máriától a Szentlélek által."
A hitvitákban azt hányták az örmények szemére, hogy nem fogadják el Krisztus emberségét.
Íme a válasz a hitvallásból: Máriától emberré lett. Igaz, ebben közreműködött a Szentlélek, de
tökéletes módon született meg, vagyis jött e világra, akár más ember. A Szentlélek ihlette a
zsinati atyákat is 451-ben, mikor a kalcedoni zsinaton kimondták, hogy Krisztusnak kettős:
isteni és emberi természete van. Ám az emberi fonákság mindent el tud rontani: az örmények
háború miatt nem voltak ott a zsinaton. A további időkben is sokat akadályozták őket a
háborúk, súlyos viszontagságuk, de üdvösségük Jézusban megmaradt.
Dr. Sasvári László
******

Megkésett válasz a nagyböjtről
Utánnyomás a Szabadság 2001. márc. 7. számából

Oláh Dénes plébános Kolozsvár
Most egy éve, ismeretlen telefonáló afelől érdeklődött, hogy valójában hány napból is áll a
nagyböjt. Gondolkodás nélkül válaszoltam: negyven napból. Emberem visszakérdezett: és
hány hét? Hat hétből, melyhez még hozzá kell adni a hamvazószerdától számított 4 napot. Na
és az hány nap? Mire fejben elvégeztem a műveletet, már mondta is: nemde ez negyvenhat
nap? Igen, mondtam, ez valóban negyvenhat nap. S akkor mi történt, hiba van a naptárban?
Nem, a naptárban nincsen hiba, válaszoltam. Egészen másról van szó. És a szó bennem
maradt, mert csak ő tudja, hogy miért, de letette a kagylót.
Nagyon rosszul éreztem magam. Szomorú voltam, hogy nem tudtam a tisztességgel
kérdezőnek, gyors, tömör és világos választ adni. Arra az elhatározásra jutottam, hogy
nyilvánosan adom meg a választ, hátha mások is választ kapnak.

A Bibliában gyakori a negyvenes szám. A vízözönt megelőzően negyven napig ömlött az eső
a földre. A választott nép negyven évig élt a pusztában. Mózes negyven napig tartózkodott a
Sinai hegyen. Illés negyven napig vándorolt a Hórebig. Jónás negyven napos böjtöt hirdetett
Ninivében. Nyilvános működésének kezdetén Jézus is negyven napig böjtölt. Föltámadása
után negyven napig tartózkodik a földön.
Az ószövetség embere igen gyakran böjtölt. Számára a böjt a lélek Isten színe előtti
meghajlása és megalázkodása volt. Böjtjének külső jeléül zsákszerű darócruhát öltött, hamut
hintett a fejére, a földre vagy éppen hamuba ült, nem mosakodott, kibontotta, sok esetben
meg is tépte a haját, megszaggatta a ruháját. Az csak természetes, hogy ami ennyire
látványos, az előbb-utóbb elfajul. Ezen túlkapások ellen emelte föl szavát Jézus a hegyi
beszédben:
"Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják
arcukat, hogy lássák böjtölésük. Bizony mondom nektek: már meg is kapták jutalmukat. Te,
amikor böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az
emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor Atyád, aki a
rejtekben is lát, megjutalmaz". (Mt 6, 16-18)
Az őskeresztények kezdetben csak két nap, nagypénteken és nagyszombaton böjtöltek. 196ban Ireneusz egyházatya jegyzi fel, hogy vannak akik 1, akik 2, illetve olyanok is vannak,
akik 40 napot böjtölnek a feltámadás ünnepe előtt. Arról is írásos feljegyzésünk van, hogy
Alexandriában 250-ben a nagyhéten a hívek kenyéren és vízen böjtöltek. A 325-ös niceai
zsinat már tud a 40 napos böjtről. 330-ban Atanáz már mint kötelező gyakorlatot említi.
Valójában ez csak 36 napos böjt volt, mert a nagyböjt csak hat hétből állott. A vasárnapok
pedig sosem voltak böjti napok.
Egyszerű a kiszámítása: 6 x 7= 42 - 6 = 36. A VII. századi Geláziánum szerint azonban már a
nagyböjt első vasárnapja előtti szerdán, azaz hamvazószerdán kezdődik a húsvéti készületi
idő. Valójában csak így egészült ki a nagyböjt 40 naposra. A kiszámítás technikája ugyanaz:
6 x 7 = 42 + 4 = 46. De mert vasárnap sosincs böjti nap, kivonva belőle a hat vasárnapot,
megkapjuk a negyven böjti napot.
Még mint érdekességet említem meg, hogy a keleti egyházban a szombat sem böjti nap. Ám
ők is ragaszkodnak a negyvenes számhoz. Ezért náluk nyolc hét a nagyböjt. Itt is
elvégezhetjük a számítást: 8 x 7 = 56 -16 = 40.
Befejezésül Bálint Sándor a szakrális hagyományvilág legjelesebb magyar képviselőjének
Karácsony, húsvét, pünkösd című könyve egy lábjegyzetét idézem: "... amikor a török készült
Magyarországot elfoglalni, egy vitézét előre küldötte kémnek. Éppen farsangháromnapokon
érkezett ide, amikor őseink javában mulatoztak, mintha az eszüket is elvesztették volna.
Negyedik nap azután mindenki a templomba iparkodott. A török megleste őket. Látta, hogy a
pap mindenkinek a homlokára tesz valamit. Visszatérve jelentette a szultánnak, hogy a
magyaroknak három nap alatt minden eszük elment, negyedik nap azonban a pap visszatette a
helyükre." (Húshagyó 10. 383. old.)
Szívemből kívánom, hogy minél több embernek kerüljön vissza az esze a helyére, s akinek
már a helyén van, az úgy vigyázzon rá, mint legdrágább kincsére.
Oláh Dénes plébános, Kolozsvár
******

Köszönet
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjainak, akiknek adományaiból kb.150
kg ruhát juttatunk el a Máltai Szeretetszolgálat útján a hazai árvízkárosultaknak.
Hálásan köszönjük a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzaton keresztül Forgách
Sándorné felajánlását az EÖGYKE javára.

Köszönetet mondunk dr. Sasi Nagy Istvánné Betegh Klarissz tagtársunk adományáért:
Domonkos Béla szobrászművész által alkotott Kiss Ernő aradi vértanú ovális réz
domborművéért, amely Az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hősei c. kiállításunkon
látható volt Lázár Vilmos és Czetz János domborművével együtt.
Ugyancsak megköszönjük a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak a kiállítás
virágdíszítését, valamint a terem őrzésében nyújtott segítségüket, amelyben a IX. ker. ÖKÖ is
kivette részét.
Ugyancsak köszönetet mondunk uzoni dr. Temesváry Jánosnénak és Jakabffy Ernőnek az
egyesületünk működéséhez nyújtott 5000 Ft-os adományaikért, valamint mindazoknak, akik
kisebb összeggel működésünket támogatták.
******
Armenia, 1892. május Húsvét
Az örmény hagyományból (Húsvéti czikk)
Az Úr angyala megjelenék Józsefnek álmában mondván: Kelj föl, vedd a gyermeket és anyját
és fuss Egyiptomba, és maradj ott, míglen megmondom neked. Mert keresni fogja Heródes a
gyermeket, hogy elveszítse." Máté II. r. l2.v.
Ezen isteni parancs után József a gyermekkel és ennek anyjával azonnal útra kelt. Mária
szamáron ülve ölében tartotta a világ Megváltóját.
Most lássuk, mit mond a hagyomány.
Már-már Egyiptom határán vannak, midőn a Színai hegy közelében keskeny, kígyódzó
hegyszoroshoz értek. E hely rablóknak volt tanyája, itt találtak menedéket a gonosztevők is.
És ezek egyike észreveszi az utasokat, visszatér és tudtára adja főnőkének. A rettenetes
főnők, Tizmász kezdetben azt hitte, hogy szemet kápráztató látományt, vagy álomképet lát.
Nézi figyelemmel, közelebb megy, végre meggyőződik, hogy élő valóság. "Ime egy fiatal
asszony - mondja - ki kisdedet tart ölében és egy tisztességes, ártatlan férfiú, ki vezetője és
őre e két szegény lénynek." Méltán csodálkozhatott a főnők; mert a hely, hol haladt a szentcsalád, emberi vérrel volt áztatva; minden szerencsétlen, ki e tájra vetődött, itt biztos halálát
lelte; nem kegyelmeztek itt senkinek. Még az ég szárnyasai sem állapodtak meg itten.
Tizmász - mondja a hagyomány - isteni sugallatban részesül, bámuló lelkiismerete fölébred,
megkönyörül ezen őszinte utasokon és csodálkozva így kiált fel: "Oh, atyja csillagoknak, oh,
védő szelleme a mindenségnek! Minő csoda ez? Minő hasonlíthatatlan látvány terül el
szemeim előtt? Harmincz év óta ezer meg ezer kard villogott e gonosztevő kézben, számos
bűntelennek ontottam ki vérét, mindenfelé rettegést és halált osztottam, nevemtől remegett
Egyiptom, Palestina és Arabia. De miért környez e perczben félelem és csodálkodás? Milyen
hatalom az, mely nem engedi, hogy kezemet kardom felé mozdítsam és egy-két lépést előre
tegyek? Oh Istenem, mily fenyegető csapat reám nézve e látomány! Két kép áll egymással
szemben: a mennyei ártatlanság és a megtestesült gonoszság."
És tüstént parancsot adott embereinek, mondván: "Fegyverkezzetek rögtön és csatlakozzatok
e családhoz, vezéreljétek őket veszélytelenül és biztosan addig, hová menni akarnak. Jól
figyeljetek: ezeknek élete az én életem: Hozzájok senki, még az ég madarai se közeledjenek."
Azonnal teljesítették a főnök parancsát.
Elmult harmincz év.
Heródes meghalt, a gyermek, Jézus Egyiptomból visszatért Zsidóországba, hol nőtt és
gyarapodott Isten és emberek előtt kedvességben.

Aztán elérvén teljes korát, teljesíteni kezdette isteni hivatalát. Válogatás nélkül prédikált
mindenkinek és tanította az élet útját; de végre nemzetfelei kiolthatatlan gyűlöletének és
irigységének lett áldozata: a Golgotha hegyén keresztre feszíttetett.
Figyeljünk az üdviratra.
"Vitetik vala más két gonosztevő is ő vele, hogy kivégeztessenek. Egyik pedig a latrok közül,
kik ott függenek vala, káromolá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg
tenmagadat és minket is. Felelvén pedig a másik, feddé őt, mondván: Te sem féled az Istent,
holott ugyanazon büntetés alatt vagy. És mi ugyan igazságosan, mert cselekedeteinkhez
méltó díjt veszünk; de ez semmi gonoszt nem cselekedett."
Szt. Lukács evangélioma 23 r. 32, 39, 40.
Oh, csodálatos találkozás! Ez a gonosztevő, ki a másikat feddette, nem más, mint Tizmász, a
rablófőnök, ki harminczhárom évvel előbb az arab hegyek egyik veszedelmes szorosában oly
nemeslelkűen védelmezte az Isten Fiát és ki Jézus szenvedésének évében elfogatván,
gonoszságaiért a Golgotha hegyén a világ Megváltója mellett kereszthalállal lakolt.
"És (a jobb felől levő) mondá Jézusnak: Uram! Emlékezzél meg rólam, midőn országodba
jutsz. És mondá neki Jézus: Bizony mondom neked, ma velem leszesz a paradicsomban."
Sz. Lukács evang. 23 r. 42, 43.
Az "Árévélk" után eredeti örményből közli: Szongott Kristóf
Húsvéti örmény népdal
Az örmény anya leányát az élet számára neveli. Megszoktatja háziasságra; járatja iskolába;
de megtanítja sütni, főzni, varrni is. Régen, midőn e dal keletkezett, az örmény asszony tudott
fonni, szőni is. /../. A nagyböjt hét hete alatt sok fonalt font a leány, de letette húsvétra a
guzsalyt és így dalolt (az örmény dalt magyar fordításban is közöljük):
Zádig, zádig párov égár,
Tun mjér déghe párov égár.
Oren achte funt minéczhi,
Gárdsáresz ilig léczhuczhi,
Liszér jev ruthág máséczhi,
Kherdinkhesz i vedksz icsuczhi.
Gámér hávgith, szirun hávgith,
Szirágánisz hárur hávgith.
Húsvét, húsvét Isten hozott,
Helységünkbe Isten hozott.
Hét fontot naponként fontam,
Orsómra fonalt sodortam,
Gúzzsal, munkával kínlódtam,
Bö verejtéket hullattam.
A mit küldök: piros tojás.
Vedd kedvesem: az száz tojás.
Húsvéti üdvözlet
A hazai örmények húsvét első napján, sőt szombaton estve a körmenet alatt is a következő,
szép, követésreméltó szokást gyakorolják. Találkozik A. B.-vel.
A.: Krisztosz hárjáv i mérélocz (Krisztus feltámadott halottaiból).
B.: Cziéz miéz ávedisz (Önnek és nekem ez örömünkre szolgál).

A.: Sád háruthián orér hásznik párov, ároghcshuthénov, uráchutheámp és
mjégháczthoghutheámp. (Érjen el sok feltámadási nap jól, egészséggel, örömmel és
bűnbocsánattal).
Erre melegen megszorítják egymás kezét, azután távoznak.
Idézeteinket az Arménia 1892. májusi, húsvéti számából vettük A korabeli helyesírást,
valamint az örmény vers Szongott-féle átírását igyekeztünk betű szerint megismételni.
******
Utánnyomás az Új Ember 2000. március 12. számából
Beke György

Akik menedéket nyújtottak a Szabadság-szobornak
A minoriták Aradon
Utolsóként papok beszélhettek a halálra szánt magyar tábornokokkal. Négy minorita atya,
egy református és egy ortodox lelkész.
Először 1849. október 5.-én, déli két óra tájban lépték át a vár kapuját, mikor már értesültek a
halálos ítéletek jóváhagyásáról.
A fenyegető várerőd és a megdermedt város közötti egyedüli kapcsolatot a papok jelentették:
Winkler Brúnó, Sujánszky Eusztách, Bardócz Sándor és Pleva Balázs minorita szerzetesek,
Baló Béni református lelkipásztor és Vasile Sombati ortodox pópa. Általuk szerzett tudomást
a város az elítéltek utolsó óráiról, a tábornokok hangulatáról.
Délután öt óráig maradhattak a lelkészek a várban. Azon az estén Aradon minden ház sötét
maradt, csak halvány gyertyák világítottak a hátsó szobákban.
A minorita templomban az atyák sokáig, nagyon sokáig imádkoztak.
A néma város gyászolta a tábornokokat, a szabadságot, önmagát.
Másnap, október 6.-án hajnalban a minorita atyák, a református lelkész és ortodox pap
visszatértek a várba, és utolsó útjukra kísérték a tizenhárom tábornokot: a golyó általi halálra
ítélteket az északi vársáncba, a bitóra szántakat a déli oldalra.
Saját, vér szerinti rokonaikat sem temethették volna nagyobb fájdalommal az aradi minoriták,
mint eszme-rokonaikat, a tizenhárom tábornokot.
Az aradi minoriták rokonszenve a magyar szabadságharccal természetes módon következett a
rend addigi, másfél évszázados itteni történetéből.
Az 1702-es alapítás után fél évszázadda1, 1750-ben magyar gimnáziumot állítanak fel. A
rend tagjai plébánosi szolgálatokat is végeznek. Felbecsülhetetlen szerepet játszanak az aradi
magyar művelődésben. A szabadságharc leverése után a hatóságok gáncsolták
tevékenységüket, de ha a történelem szólította őket, mint Trianon után, a román uralom
idején, a minoriták azonnal vállalták a legnehezebb feladatokat, a magyar nyelv és kultúra
védelmét.
Arad kisebbségivé lett magyarságának nemcsak lelki gondozásával, de művelődésével is
törődtek a jó minorita atyák.
Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján a rendház udvarán letették a magyar művelődés
otthonának alapkövét; és a következő év pünkösdjén már fel is szentelték a minorita
kultúrházat.
Ebben az épületben szerkesztették és nyomtatták a Vasárnap című kétheti folyóiratot, s olyan
írók, költők olvastak fel a ház dísztermében, mint a székely Tamási Áron, Nyírő József, a
felvidéki Mécs László és az aradi születésű Szentimrei Jenő.
Arad százötven esztendőn át, jóban-rosszban a maga halottaiként őrizte a tizenhárom
tábornok emlékét. Velük együtt minden mártír szabadságharcosét. A város főterén 1890.

október 6.-án felavatták azt a szoborcsoportot, amelyet azóta magyarul csak úgy neveznek,
hogy Szabadság-szobor.
A kompozíción, amelyet eredetileg Huszár Adolf képzelt el, de Zala György fejezett be, Köllő
Miklós segédkezésével, a központi alak, egy szépséges nő, aki "Hungáriát" jelképezi,
jobbjával tölgy- és babérkoszorút tart magasra. A szabadság eszméjének diadalát sugározza.
Bal kezével Szent István kardjára támaszkodik (a Prágában őrzött kard másolatára), fején
Mátyás király híres "fekete seregének" sisakja, amelyet a fejedelmi méltóság jelképeként
korona vesz körül, amely Szent Margit koronájának mintájára készült másolat. A sisak alól
jobbról és balról egy-egy hajfonat csüng. Testét sodrony páncéling borítja, védelmezi; ilyent
viseltek az egykori harcosok: magyar motívumokkal gazdagon hímzett lovagi öltözet.
"Hungária" lábát szintén sodronypáncél borítja, és lovagsarkantyút visel. Bal karján Mátyás
király pajzsa. Jobb vállán párducbőr, amilyent a honfoglaló Árpád vezér viselt ...
A szoborcsoport talpazatán négy jelképes epizód: az áldozatkészség, a harckészség, a
haldokló harcos és az ébredő szabadság allegóriái.
Végül, az alapzaton féldomborművek, arcképek: a tizenhárom tábornok arcmásával.
Arad román urai Trianon után a régi Magyarország jelképét látták a mártírok
szoborcsoportjában. Ebben az időben felgyorsult a magyar múlt emlékeinek eltüntetése.
Porba hulltak Petőfi, Kossuth és Bem tábornok szobrai Marosvásárhelyen, Kolozsvárott, a
Székelyföldön. Nagyvárad főteréről "elköltöztették" a város alapítójának, Szent László
királynak a szobrát.
Bukaresti kormányhatározat döntött arról 1925-ben, hogy Aradon le kell dönteni a
Szabadság-szobrot, Kossuth Lajos szobrát, és ezzel együtt leszerelni a falakról huszonöt
magyar emléktáblát. Kossuth szobrának nyoma veszett. A márványtáblákat összetörték. A
Szabadság-szobrot azonban csak szétbontották alkotóelemeire, és raktárba hurcolták.
Sztálin halála után az olvadás jele Aradon az volt, hogy a magyarság visszakérte magának a
Szabadság-szobrot. Ezúttal talán sikerül, reménykedtek az emberek, amikor kőművesek
jelentek meg a főtéren és hozzákezdtek a szobor ott maradt, rongálódó talpazatának a
kijavításához.
Háromszáz aradi román értelmiségi, párthűségüket naponta bizonygató tanárok, orvosok,
pártaktivisták egyenesen a párt főtitkárához fordultak, levélben tiltakoztak a "horthysta
merénylet" ellen. De azért az alapzatot tovább készítették a Szabadság-szobornak. Csakhogy
október 23.-án kitört a magyar forradalom.
Bukarestben levonták a "tanulságot"; a magyar nép megbízhatatlan, ellenforradalmár... Arad
főterén egy reggelre magas deszkapalánk fogta körül a szobor talpazatát.
Majd két év múlva, pontosan a főtér közepén, a Szabadság-szobor helyén, ünnepélyesen
felavatták a Román Katona Emlékművét.
Mikor 1989 decemberében megdőlt a Ceausescu-diktatúra, az aradi magyarság a legelső
tennivalók közé számította a Szabadság-szobor kiszabadítását várbeli fogságából. Ugyanis az
1956-os szoborállítás meghiúsulása után, a széttört darabokat a lovardából átszállították a
várba.
Mózer István a helybeli magyar napilapban mindjárt 1990 elején cikkezni kezdett: állítsuk
helyre a Szabadságszobrot.
Évekkel később aztán Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan felvetette román kollegájának,
Radu Vasilénak, hogy a 150. évfordulót tiszteljék meg közösen a Szabadság-szobor újbóli
felállításával. Radu Vasile ígéretet tett, hogy feloldják a szobor várbeli fogságát, újra
felállítják az emlékművet, talán egy ezután létesítendő "barátsági parkban", más szobrokkal
egyetemben. Ezzel kiállították a "fogoly" szabadulólevelét.
1999. szeptember 21.-én a törvény rendelkezett arról, hogy az aradi várban őrzött szobrot
átadják a minorita rendnek, és az átadásnak tíz napon belül meg kell történnie. *

A minorita atyák még Szent Ferenc életében, 1220 körül megjelentek Magyarországon.
Ekkor alapították az első magyar rendtartományt. 1627 után külön rendtartomány állott fenn
Erdélyben. Aradon, Kézdivásárhelyen, Lugoson, Nagybányán, Pancsován a minorita atyák
vezették a plébániákat is. Trianon után öt rendház maradt meg Erdélyben: Aradon,
Marosvásárhelyen, Lugoson, Nagybányán és Kézdivásárhelyen.
Az 1948-as esztendő - az egyházak ellen indított hadjárat kezdete - sorsfordító volt a
minoriták életében is. A rend nyilvános működési jogát megvonták, új tagokat nem vehettek
fel, iskoláikat, intézményeiket, lapjaikat, nyomdáikat államosították. Az aradi szerzeteseket
kényszerlakhelyre száműzték, volt, akit börtönbe zártak.
Csak kilenc év után, 1957-ben engedett vissza a hatalom néhány pátert, de szigorú állami
ellenőrzés alatt maradtak, a közéletben nem vállalhattak szerepet, szerzetesi ruhájukat nem
viselhették... Olvastam valahol, hogy a Szabadságszobor felállítása után Ferenc József soha
többé nem tette be a lábát Arad városába.
Egy ötvenmilliós birodalom ura félt tizenhárom halott tábornoktól?
Mióta a főtérről eltűnt a Szabadság-szobor, a minorita templom impozáns épülete és szelleme
lett a szabadságvágy megtestesülése az aradi magyarok számára. Akkor is, amikor a
szerzeteseket kiparancsolták a templomukból, és még inkább, mikor létszámban jóval
kevesebben szolgálhattak itt megint. Nélkülözhetetlen munkát végeztek a minoriták az aradi
magyar oktatás két és fél évszázadában. Immár nincsenek meg ehhez az anyagi és személyi
feltételeik. A hitoktatásban azonban részt vettek a diktatúra idején is.
Amikor a kormányrendelet megjelenését követően nyomban dönteni kellett a Szabadságszobor darabjainak új, immár "magyar kézen" lévő menedékhelyéről, természetesen a
minorita rendház udvarára esett a választás.
A kormányhatározat tíz napban szabta meg a Szabadság-szobor átadásának idejét.
Napokig nem történt semmi, végül az utolsó nap a várparancsnok üzent a minorita rendházba:
vihetik a szobrot. Mikor kigördült az autó a vár kapuján, a város minden magyar
templomának tornyában egyszerre szólaltak meg a „harangok", és zúgtak, amíg "Hungária", a
fenséges szépségű nőalak meg nem érkezett a rendház udvarára.
* Dávid Ibolya igazságügyi miniszter asszony, aki igencsak szívén viselte az ügyet,
személyesen vállalta a Szabadság-szobor átadásának felügyeletét
** magyarországi köztudatunkban igencsak sovány híradás él erről a harangzúgásról, pedig
megható és többre méltó (az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek szerkesztőségi
megjegyzései)
Erősen a témához kapcsolódik, ezért itt közöljük - szintén utánnyomásban - az Arménia 1892
márciusi számából a következő felsorolást.
Hazai krónika
A '48-as szabadságharc aradi elitéltjei közt örmények:
Fejér János százados (születési helye: Egerbegy)
Fejér József főhadnagy (sz.h. Egerbegy)
Gorove Antal testőrhadnagy (sz.h. Toposztzo)
Hankovics György főhadnagy (sz.h. Nagyvárad)
Hollósy József hadnagy (sz.h. Kertemics)
Keresztes Ferencz főhadnagy (sz.h. Arad)
Keresztes Lajos hadnagy (sz.h. Temesvár)

Kiss Ernő tábornok (sz.h. Temesvár)
Lázár Vilmos tábornok (sz.h. Nagy-Becskerek}
Lukács Dénes hadnagy (sz.h. Nagyvárad)
Márkovics Vincze főhadnagy (sz.h. Nagyvárad)
Papp Mihály hadnagy (sz.h. Egerbegy)
Más helyütt elitélt, de Aradra vitetett torontálmegyei képviselők:
Karácsonyi Antal, Kristóf Lajos és Mártonffy Károly.
******
Emlékezés dicső magyarörmény eleinkre:

Szilágyi Dezső, Lukács Béla

Részlet Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái - A kiegyezés utáni első nemzedék
1867-1896 című könyvéből
Szekfű Gyula felháborodottan fitymálja Szilágyit:
"Szilágyi Dezső e hanyatló magyar közéletnek tipikus alakja: a nagy parlamenti debatter, a
kötélizmú akrobata, ki ellenfeleit mesterfogásokkal dönti porba és a tömeg tapsviharai közt
teszi lábát nyakukra... reggeltől estig pártok szétbomlasztásán, kormányok buktatásán,
vetélytársak eltüntetésén töri hatalmas elméjét. Ha Széchenyi ismerte volna, róla mintázza a
politikai gyűlölködést." (Három nemzedék, negyedik könyv, második fejezet.)
Ha Széchenyi ismerte volna... De Szekfű sem ismerte, Szilágyi Dezső (1840-1901.07.31,)
halálakor Szekfű mindössze tizennyolc éves volt; akik viszont személyesen ismerték, mint
olvashattuk, kivételesen nagyra becsülték.
Hát persze hogy parlamenti debatter volt, mi más lehetne egy ellenzéki politikus? Az a dolga,
hogy bírálja a kormányt. Szilágyi ezt tette, kövekezésképp helytelenítette Tisza politikáját.
A kérdés az, mit tett. Alkotott-e egyáltalán, vagy csak bírált, rombolt?
Életéről annyit, hogy atyja nagyváradi ügyvéd, öccse, Ete, hírneves kolozsvári
szemészprofesszor volt, édesanyja, Lukács Anna pedig annak a Lukács Dénes cs. kir,
tüzértisztnek a húga, aki 1848-ig Ferenc József katonai szakoktatója volt, a szabadságharc
idején pedig honvéd tüzérműszaki főnök, akit ezért Haynau halálra ítélt, majd az ítéletet
kegyelemből börtönbüntetésre változtatták. (Talán mert Ferenc József emlékezni
kegyeskedett volt tanárára.) A nagy magányosnak, akit Harmincad utcai legénylakásán egy
forró nyári reggelen szívroham áldozataként talált hálószobájának szőnyegén inasa, 1889
tavaszától 1895 januárjáig volt alkalma bizonyítani: a bukását közeledni érző Tisza, hogy
kormányelnöki székét mentse, meghívta igazságügy-miniszternek.
Hanák Péter írja Szilágyi Dezsőről, napjainkban:
"Maradandót az igazságügy modernizálásában alkotott. Nevéhez fűződnek a liberális
jogrendszer kiépítésének olyan jelentős alkotásai, mint a bűnvádi perrendtartás és az
esküdtszéki bíráskodás kidolgozása, az örökösödési eljárás szabályozása a magánjogban, a
közigazgatási bíróság, illetve a képviselő-választások feletti kúriai bíráskodás bevezetése a
közjog területén." (Magyarország története 1890-1918. I. 86. -1978.)
Hát ez bizony nem kevés. Végülis mi más egy igazságügy-miniszter feladata, mint - többek
között - a felsorolt kérdések megoldása?
Lukács Bélára (1847 -1901; öngyilkos lett) a kereskedelmi tárcát bízta Wekerle. Lukács
1872-től volt képviselő, 1887-től pedig Baross Gábor idején államtitkár. Az a típusú
irodalmár-politikus-szakember, akit a hetvenes évekről szólván már bemutattunk.

1872-ben publikálta Az arany rabjai, elbeszélések Erdély aranyvidékéről s a bányászok
életéből című novelláskötetét, benne - talán először! - Varga Katalin históriájával. A novellák
másutt nem olvasható részleteket közölnek az erdélyi aranybányászatról. Irodalmi körök
annyira kedvelték, hogy A Hét 1889-ben arcképét is közölte. Alapvető tudományos munkája
az 1848-49-i pénzügyekről írott dolgozata. Erélyes, sikeres, jól szervező szakember volt.
Életét azonban végig befelhőzte tragikus gyermekkora. Lukács Béla édesatyja, Simon
ugyanis az erdélyi Zalatna városában bányamérnök-bányatulajdonos volt, és az 1848 őszi
román vérengzés idején az akkor másfél éves Lukács Béla kivételével az egész családot: apát,
anyát és öt gyermeküket, több száz más magyarral együtt, lemészárolták a császáriak által
felbujtott románok. A másfél éves Lukács Bélát a véletlen kímélte meg; ettől kezdve rokonok
nevelték, kézről kézre adták. (Családja rokonságban volt Szilágyi Dezső családjával. Mint
említettük, Szilágyi Dezső édesanyja Lukács Anna volt.)
(A Nemeskürty-könyvrészletben említett zalatnai tragédiáról így ír az Erdély története,
Budapest, 1986, 1402-1403 oldal. Magyarázatul: "katonaság" és "erőd" a szövegben a
császáriakra vonatkozik)
"Miért kellett például Gyulafehérvár magyar lakosságának mintegy másfél száznyi
nemzetőrsége ellen a környék román parasztságát mozgósítani, amikor a városka Erdély
egyetlen modern, ágyúkkal jól felszerelt erődítményének tövében feküdt? Vajon nem azért,
hogy... /a félelem légkörében - dcs megjegyzése/...a katonaság közvetítsen a románok és a
császár hűségére kényszerítendő magyarok között. Nagyszeben szomszédságában,
Kisenyeden két napig ostromoltak a román parasztok egy nagyobb udvarházat, ahova
mintegy száz nemes menekült a családjával együtt s a katonaság itt még közvetíteni sem
próbált.
A katonai vezetés a román népfelkelésre bízta Zalatna város és az Alsó-Fehér megyei
hegyaljai falvak magyar nemzetőrségeinek lefegyverzését, amikor köztudomásúlag itt már
korábban igen elmérgesedtek az ellentétek. Aztán parasztházak és kastélyok, falvak és
városok borultak lángba a megtorlás és a bosszúállás törvényszerűségei szerint."
******

A Kincses városból
B. Kovács Júlia kolozsvári tudósításai:
Néhány hete Kolozsvár szépre, jóra, hitre vágyó közönsége és közössége a Római Katolikus
Nőszövetség új otthonában gyűlhet össze tartalmas, meghitt, erőt, adó együttlétekre.
Nagy örömünkre szolgál, hogy március elején az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság
tagjai az örménymagyar Lászlóffy Aladárnak, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület tiszteletbeli tagjának és a Fővárosi Örmény Klub többszörös vendégének, jó
barátjának irodalmi estjére gyűltek össze. Íme, a helyi sajtóban megjelent beszámoló.
Szabadság, 2001. március 8.
Költői globalizáció, Lászlóffy Aladár irodalmi estje
Mintegy százhúsz érdeklődő előtt tartotta meg kedden a Római Katolikus Nőszövetség
(RKN) Szentegyház utcai székházában irodalmi estjét Kossuth-díjas költőnk, Lászlóffy
Aladár.
A rendezvényt az RKN Schuller Hajnal által irányított csoportja, a Szent Gábor-kör
szervezte, de sikeréhez a Római Katolikus Líceum diákjai is hozzájárultak.

A zsúfolásig megtelt, elegáns RKN-előadóteremben már az ülőalkalmatosságok ötletes
elrendezése is jelezte, hogy nem mindennapi produkcióra számíthatnak az egybegyűltek.
Lászlóffy Aladár - akit nagy szeretettel fogadott a tömeg - azonnal kitapogatta a terem
pulzusát, és interaktív beszélgetést, együttgondolkodást gerjesztő vitaindítóval kezdte el
irodalmi estjét. A költőnek a lehető legaktuálisabb politikai és társadalmi eseményeket,
illetve jelenségeket sikerült másodpercek alatt átfordítani, "átvetíteni" az irodalom, a
művészet és a vallás vásznára.
Beszélt az árvizekről és a lelki árvizekről, a hirosimásításról és a szoborrobbantásokról, az
emberiség jövőjéről és a teremtésről.
Eredeti képzettársításai lekötötték a termet, és felcsattanó taps jelezte, ha a társadalomkutatás,
illetve kisebbségi politika porondjára el-elkanyarodva sikerült valamire "látványosan"
rátapintania.
A szerző első "vitapartnere' a hallgatóság soraiban álló pápai prelátus, Czirják Árpád volt, aki
jól érezte meg, hogy a jelenlevőket - főleg a rendkívül nagy számban megjelent fiatalokat mennyire foglalkoztatja az ún. globalizáció, így ennek univerzális összefüggéseiről faggatta a
költőt.
Lászlóffy Aladár a rá annyira jellemző nyitottsággal és eredetiséggel "kezelte" a témát,
jelezve: a globalizáció nem küszöbön álló válság, hanem egy kihívás. Lényegében arról van
szó: meginognak az értékrendek, és az érintett közösségektől függ, hogy ezek összeomlanak,
vagy csak meginognak.
A globalizációval kapcsolatos kérdésözönre (volt aki az úgynevezett. újtranszszilvanizmus
szemszögéből közelítette meg a témát) a költő újabb verseivel, illetve frappáns, anekdotákkal
színezett, közérthető és logikus eszmefuttatásokkal válaszolt.
- Én nem hiszek a globalizációban - mondta végül, és mindnyájunk sorsát a Jónásiban vélte
felfedezni: küldetését mindenkinek be kell fejezni, de ennek időtartama és körülményei "nem
globalizáltak", hanem nagyon is emberre szabottak, nagyon is magányosak.
Szabó Csaba (Kolozsvár)
******
Gratulálunk az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság azon tagjainak, akik a Sapientia
Alapítvány doktori, illetve kutatói ösztöndíját pályázati úton elnyerték. Ezek:
Sztranyiczki Szilárd (jog),
Joikits Melinda (irodalomtudomány),
Szenkovits Ferenc (matematika).
******

Hiradó

A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. április 19-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését. Az
adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán is
el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Könyvadományokat gyűjtünk a TÉKA könyvtárának támogatására! Elsősorban a magyar
irodalom alapműveire számítunk!
---

Gyermekrajzpályázat. "Mit jelent számomra Szent István és országa, a keresztény magyar
államiság 1000 esztendeje" című rajzversenyünkre a jelentkezés határidejét 2001. április 30.
napjáig meghosszabbítjuk. A versenyre 18 éves korig várjuk a jelentkezést a rajzok
megküldésével (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1251 Budapest Pf. 70.) A
rajzok hátoldalára kérjük ráírni az alkotó nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát.
Várjuk ifjú művészpalánták jelentkezését is a rajzkiállítás megnyitó műsorához.
--Nagy érdeklődés kísérte dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke előadását a Szent Margit
Gimnáziumban indított "Templom és iskola" előadássorozat "Ember és erkölcs" c. első
tanácskozásán. Felkért előadóként az "Örmények Magyarországon" c. előadásában történelmi
adatokkal bizonyítottan emelte ki azt a tényt, hogy a hazai kisebbségekkel ellentétben
Magyarországon sohasem volt örmény kérdés, mert a betelepülés után - amelynek 2002-ben
ünnepeljük 330 éves évfordulóját - őseink tiszta szívvel magyarrá váltak, örmény gyökereikre
büszkén, hagyományaikhoz, vallásukhoz ragaszkodva. Sajnálatos, hogy a XX. század utolsó
éveiben a Szovjetunióból gazdasági megfontolásból hazánkba vándorolt örmények "örmény
kérdést" szítottak, kisebbségként magukat állítva egyedül örménynek. Morális gátat nem
ismerve még a történelemhamisítástól sem riadnak vissza. Vezetőjük - egy kézben politikai,
gazdasági, egyházi és média hatalmat koncentrálva - kezd a történelmünk sötét korszakainak
még sötétebb vezetőire emlékeztetni.
Természetesen csak kisebbségi mértékkel, de ez is súlyosan romboló hatású, különösen a
tömegtájékoztatás félrevezetése miatt.
A történelemtanárok, könyvtárosok, civil szervezetek képviselői érdeklődéssel hallgatták a
hazai történelmi örménység, a magyarörmények dicső múltjáról szóló előadást, amelyből
igen kevés tárgyi ismerettel rendelkeztek. Megállapították, hogy a történelemoktatás súlyos
hiányait sürgősen orvosolni kell. Ugyanakkor megdöbbenéssel hallgatták a napjainkban zajló,
hihetetlennek tűnő történéseket, a római katolikus örmény templomnak, múzeumnak egy
újonnan alakult "egyház" által véghezvitt elbitorlásáról, a napjainkban is gyakorolt szovjet
módszer változatlanul, büntetlenül folyó alkalmazásáról.
(M)
******

Március 15
AZ EÖGYKE KOSZORÚI
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület delegációja két méltó koszorúzáson vett
részt az Egyesület nevében az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójával
kapcsolatosan. Az elsőre a Duna-parton álló, jól ismert Bem-szobornál került sor március 14én délelőtt.
A Bem-szobor különleges helyet foglal el Budapest szívében. Egyrészt a tábornok, az "apó"
(teljes nevén Józef Zachariasz Bem) a szabadságharc egyik legkedveltebb alakja. Az őt
övező, korabeli, szeretettel teli tiszteletet remekül közvetíti számunkra a "Bem apó"
elnevezés. Kevés alakja van a magyar történelemnek, akit ennyire meghitt, kedves jelzővel
emlegetünk. Azok közé tartozik, akik alakjukkal és viselkedésükkel méltóképpen képviselik
1848-49 csodálatos igyekezetét, a nemzeti szűkkeblűség távoltartását, a szabadságharc sok
nemzetet átölelő jellegét.
Másrészt a budai Bem-szobor az, amely nemcsak a XIX. századi magyar-lengyel
testvériséget, de ennek a két népnek XX. századi kézfogását is jelképezi, hiszen 1956 október
23-án a Műegyetem diáksága s a hozzájuk csatlakozó sokezer ember ide vonult először, hogy
hangot adjon szolidaritásának a lengyelországi "eseményekkel" kapcsolatban s itt hangzott el

először sok minden, így például a nemrég elhunyt Sinkovits Imre előadásában Petőfi Nemzeti
dala...
Eszünkben járt mindez 2001. március 14-én.
A magyarországi lengyelek egyik civil szervezete - a négy évtizedes múltú Bem József
Kulturális Egyesület - koszorúzásához csatlakozott jónéhány lengyel kisebbségi
önkormányzat, képviseltette magát a szlovák kisebbség, a Lengyel Köztársaság
Nagykövetsége, a II. Kerület Polgármesteri Hivatala és más, lengyel civil szervezetek. Idén
első alkalommal köztük volt az EÖGYKE. A koszorúzási ünnepséget Nagy Alicja, a Bem
Egyesület elnöke vezette le, aki rövid beszédében meleg szavakkal emlékezett meg 1848/49
lengyel hőseiről, majd elmondta, hogy megtiszteltetés a polgármesteri hivatal és a
nagykövetség részvétele. Külön hangsúlyozta, hogy örömükre szolgál az igen nagyszámú
szervezet, köztük két testvér-nemzetiség, az Országos és Fővárosi Szlovák Önkormányzat,
valamint első alkalommal az erdélyi magyarörmények képviseletében az EÖGYKE
csatlakozása az ünnepséghez.
Másnap, vagyis 15-e reggelén a budai Várban, a Dísz téren álló honvéd emlékmű volt
hasonló ünnepség színhelye. Az emlékmű az 1848/49-es szabadságharc katonái, elsősorban a
Várat 1849 május 20-án felszabadító hősök emlékhelye. Ezt a koszorúzást a Budavári
Önkormányzat rendezte, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszélt 1848 márciusáról s az
abból következő, ma ránk háruló kötelezettségekről. A koszorúzáson ismét volt
cserkészcsapat, itt azonban a Budavári Nagyboldogasszony templom csapata. Természetesen
képviseltették magunkat a kerületben működő politikai pártok, számos civil szervezet,
valamint az I. kerületben önkormányzattal bíró összes kisebbség. A civil szervezetek között
ismét jelen volt az EÖGYKE küldöttsége, hogy minden magyarörmény nevében elhelyezze
koszorúját.
Úgy éreztük, hogy mindannyiunkra, akik ott voltunk - nemzetiségi és kulturális
kötődéseinktől függetlenül - az áradó fény alakjában ránk mosolygott valami a közös,
nemzeti múltból, amely összeköt, kötelez.
És amelyből csakis a jövő felé nézhetünk.
dcs
******

Márciusi aranyeső
A természet újjászületését élvezhetjük a csodálatos virágpompában. Ehhez hasonló érzésem
támadt a márciusi magyarörmény kiállítási programokat járva. Valójában már februárban
kezdődött, hiszen önálló tárlata volt Kopacz Mária kolozsvári festőművészünknek és saját
rendezésű kiállításunkon is 12 képző- és iparművészünk állított ki szebbnél szebb
műtárgyakat. Ilyenkor látjuk csak igazán, hogy milyen hihetetlen gazdagok vagyunk!
Március 15-én Beczásy Antal festőművész kiállításának megnyitóján vehettünk részt a
Magyarok Házában. Hatalmas táblaképeinek szín- és formavilága a zenét és mozgást képi
eszközökkel ábrázolja. Rendkívül hatásos volt éppen ezért a megnyitón a csángó zene és tánc
"aláfestés". A művész igazi mesterének Zsögödi Nagy Imre festőművészt vallja. Idézünk
hitvallásából: "Képeimmel honosabbá szeretném, akarom tenni a világot legalább azok
számára, akik látják a képeimet."
Március 20-án Kolozsvári Szervátiusz Tibor szobrászművész Millenniumi Emlékhelyének
avatásán, majd a millenniumi kamara kiállítása megnyitóján vehettünk részt az Erdély
Művészetéért Alapítvány jóvoltából (V. Vármegye u. 11.). A tárlat május 20-ig tekinthető

meg naponta 10-18 óra között vasárnap és hétfő kivételével, míg a Millenniumi Emlékhely
állandó kiállításként látogatható.
A kis, zárt udvaron kialakított Emlékhely Kolozsvári Szervátiusz Tibor művészetének
temploma, oltára a szépen megvilágított Boldogasszony szobor. Áhítatra, imára késztet.
Március 23-án ismét találkozhattunk a művésszel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kis
kertjében, Bartók Béla szobrának felavatásánál, világhírű zeneszerzőnk születésének 120.
évfordulója alkalmából, Mindkét eseményen Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter szép és
tartalmas avatóbeszédét hallhattuk, valamint Petrás Mária (ének) és Juhász Zoltán (furulya)
ősi dallamvilágunkat megelevenítő műsorát, a "tiszta forrásból".
Ugyancsak a Vármegye Szalonban (V. Vármegye u. 11.) nyílt meg március 28-án Botár Edit
kolozsvári festőművészünk "A történelmi Kolozsvár versben és képekben" c. kiállítása és
könyvbemutatója, Jancsó Adrianne Kossuth-díjas előadóművész közreműködésével.
Botár Edit akvarelljei kincses Kolozsvár még megmaradt (lásd túloldali képünket) és már
eltűnt szépségeit teszik örökké, nemcsak szívünkben, hanem érzékelhetően is, átadva az
utókornak.
A kiállítás május 23-ig látogatható, kedd-péntek 10-18 óráig.
Április 1-én a Gellért Hotel Teaszalonjában Bocsák Krisztina festőművésznő kiállításának
örülhettünk. A Máramarosról származó fiatal művésznő olajképei az otthonhagyott és
lelkében élő tájat varázsolják elénk, az erdélyi dombokat, a patakpartot, az erdei utat. Ahol
csend van, meditáció és harmónia.
A kiállítás április 20-ig látogatható 10-18 óráig.
És ennyi szépség láttán még annak is közösen örülhettünk, hogy közösségünk valamennyi
ünnepi alkalommal szép számban képviseltette magát.
M
******

1700 éves örmény kereszténység

Utánnyomás az Új Ember 2001. március 4. számából, valamint a szerkesztőség megjegyzése
A Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepi liturgián II. János Pál pápa köszönetét fejezte ki
az örmény népnek, hogy 17 évszázadon keresztül hűséges maradt Krisztushoz, és ezért a
történelem során nemegyszer vére hullatásával és száműzetéssel fizetett. Az örmény liturgiát
a pápa vezetésével XIX. Nerses Bedros örmény katolikus pátriárka mutatta be arra emlékezve,
hogy 301-ben, III. Tiridat örmény király családjával együtt kereszténnyé lett, és nemzetét is
megkereszteltette. Attól az időtől az Evangélium és az örmény nép sorsa eltéphetetlenül
egybefonódott.
Az ünnepi liturgia keretében Nerses Bedros pátriárka köszönetet mondott a pápának az
örmény katolikus hierarchia tíz évvel ezelőtt történt újjászervezéséért.
A Szentatya utalt arra, hogy apostoli levelet intéz az örményekhez. Az evangélium hirdetése
"megvilágosítást" jelentett az örmény nép számára, és Megvilágosítónak nevezték a nagy
szentet, Gergelyt, aki keresztény néppé tette őket. "Emeljük imáinkat Istenhez ezért a
megvilágosításáért, mely Krisztusban, a világ világosságában történt meg. Ezt a világosságot
még a harcos ateizmus éveinek sötétsége sem volt képes megszüntetni” - mondotta a pápa,
aki Szent Gergely eddig Olaszországban őrzött ereklyéjével ajándékozta meg Nerses Bedros
pátriárkát.

A szerkesztőség megjegyzése: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, Dr.
Issekutz Sarolta 2000. szept. 10-én személyesen találkozott XIX. Nerses Bedros Tarmouni
örmény katolikus pátriárkával Velencében, a Mechitarista Rend fennállásának 300 éves
évfordulója kapcsán, aki megígérte a hazai katolikus örménység írásban is benyújtott
kérelmének mielőbbi tárgyalását és rendezését.
******

Április nagy szülöttei:
Hollósy Kornélia Júlia Klára operaénekes
(1827 április 13. -1890 február 10. - következő számunkban)
Korbuly Bogdán és Csausz Magda leánya
Lukács Béla
(1847. április 27. Zalatna -1901.)
Közmunka-, közlekedésügyi miniszter (lásd: 12. oldal)
******
Utánnyomás az Armenia, 1892. októberi számából (az eredeti helyesírás megőrzésével)
Kisebb közlemények
Alapítvány a milleniumra. A mondott czim alatt a főlapok: Nemzet, Pesti Napló, Pester
Lloyd, Magyar Hírlap, Magyar Állam, Egyetértés stb. szept. 28-iki számaikban
nagyfontosságú közleményt hoznak. Mi az alább következő igen érdekes sorokat szó szerint a
"Nemzet"-ből vesszük át:
"Szamosújvár város közönsége, méltóan megünneplendő a magyar állam fennállásának
ezredéves fordulóját, mint annak idején említettük, egy főgymnasiumnak a városban leendő
felállítására 200.000 forintot ajánlott volt fel. E nagy áldozatra a várost figyelemreméltó
állami tekintetek indították; első sorban annak tudata, hogy égető szükség van hazafias
szellemben vezetett középiskolára a szamosújvári gör. Kath. Püspökség székhelyén.
A közoktatásügyi miniszter elismeréssel fogadta a város ajánlatát s mint leiratában
kijelentette, méltányolva a fenforgó közérdekű okokat, bizonyos feltételek alatt késznek
nyilatkozott a főgymnasium létesítésére. A város közönsége legutóbbi közgyűlésén tárgyalás
alá vette a miniszter által kitűzött feltételeket, a melynek értelmében a város által hozandó
áldozat megközelíti a háromszázezer forintot és ezzel a főgymnasium létesítése biztosítottnak
tekintendő. Az érdekelt hazafias érzésű lakosság nagy megelégedéssel fogadta az ügy
elintézését, a mi egyrészről újabb bizonyságot tesz Csáky Albin gr. miniszter mély
államférfiúi belátásáról, más részről fényes világításba helyezi Szamosújvár közönségének
áldozatkész hazafiságát is s egyúttal követésreméltó példát nyújt más városoknak is, hogy a
millennium emlékezetes ünnepét kulturális alkotásokkal örökítsék meg.
A közoktatásügyi kormány és a város közt létrejött teljes megegyezés remélhetővé teszi,
hogy mielőbb a megvalósulás stadiumába lép a szóban forgó főgymnasiumnak ügye s messze
kiható új tényezőt nyer benne a nemzeti kultúra éppen azoknak a pontoknak egyikén, a hol ily
tényezőnek megteremtését fontos állami tekintetek sürgősen és parancsolólag követelik."
A budapesti örmény kath. Egyház tervezett alakulásáról lapunkban megjelent közleményeket
olvasva, egyik olvasónk alkalomszerűnek tartja, azon előkelő társadalmi állású férfiakat,

kiket a magyar-örménység köréből kiemelkedni látunk az egész ország, de különösen a
magyar főváros társadalmi és közéletében, a következőkben felsorolni: A gróf Karátsonyi
család mellett (mely egyetlen főúri család a magyar örmények között) említendők: Gajzágó
Salamon számszéki elnök; Lukács Béla, kereskedelmi miniszter, Lukács Antal, főrendházi
tag; Molnár Antal, az országgyűlés képviselőházának jegyzője; Dániel Pál, Dániel Ernő,
Lukács László, Issekutz, Márkovics és Papp Géza országgyűlési képviselők; Novák Imre
nyug. kir. tábl. bíró, Jakabffy István volt képviselő, Issekutz ezredes, Bogdánffy min.
tanácsos, Gajzágó Manó és Czárán e.b. bírák, Jakabffy Ferenc építész, Török János
főkapitány és többen nagy számmal a Gyertyánffy, Kábdebó, Patrubány, Kossutány, Verzár,
Kazacsai, Eránosz, Gorove, Farkas, Persián és más ismert nevű családokból, úgy hogy a
Budapesten lakó örmény családok összes tagjait lélekszám szerint mintegy ezerre tehetjük.
("Nemzet")
A budapesti örmény kath. Hitközség tervbe vett megalakulásáról már közölt tudósításunk
kiegészítéséül még megemlítendőnek tartjuk, hogy az eszme mindinkább a megvalósuláshoz
közeledik s minden jel arra mutat, hogy nemsokára mindama kérdések illetékes úton meg
lesznek oldva, melyek, mint előmunkálatok főleg egyházjogi szempontból tisztába hozandók
lesznek a felállítandó plébánia érdekében. Az ügy élére valószínűleg a fővárosban lakó
örmény notabilitások egyike áll a további teendők kezdeményezése czéljából; a magyar
örménység kitűnőségei között Budapesten a következő nevekkel találkozunk; gróf Karátsony
Aladár és Jenő, Lukács Béla keresk. miniszter, Gajzágó Salamon számvevőszéki elnök,
Molnár Antal képviselőházi jegyző, Lukács Antal főrendházi tag, Issekutz ezredes és mások.
("Pesti Napló")
.. ennyi! - mondhatnánk, ha a tényekre, kezdeményezésekre és a dátumokra
odafigyelnének... mások is!
(a szerk. megjegyzése)
******

Utóhang egy farsangi dosszié-bogozgatásról...
avagy: Amit lelek azt elviszem, ezért kell Lelsz nekem!" illetve még avagyabb: "Ki korfán kel,
aranyjant lel!"
Történ hogy január 18.-i klubnapunkon - felfüggesztve nemzeti gyászunkat, melyet a
sohasem volt, de cégbíróságnál bejegyeztetett "egyházunk" által békésen bitorolt, egykori
örmény-katolikus templomunkba 2000 okt. 1-én "idegenek" által elkövetett "betörés és
rendbontás" miatt éreztünk (ennek mértékét jelzi, hogy az idegenek oly agresszíven
imádkoztak, hogy a feladatra és a Kádár Dániel múzeum magaslatán álló Jumurdzsakian
testvérünknek a Nagykőrösi úti piacról verbuvált ukrán verőlegényekkel kellett körülvennie
magát, sőt, néhány agg huligán ellen a rendőrséget is fel kellett vonultatnia) egy felhőtlen hangulatú, humorban tobzódó farsangi estet tartottunk.
Erről, akkor még "dcs" szignóval jegyzett szerkesztőnk a Füzetek februári számában jóllehet hiányosan, de beszámolt. Kovászna ördögének méltó szellemi utóda ugyanis rafinált
agyafúrtsággal távollétére hivatkozott, amikor a beszámoló egyik legcsillogóbb
fénypontjának leírásától fosztott meg bennünket. (Ezzel mélyen elgondolkoztatta e cikk
szerzőjét, aki ott és akkor jelen volt, a skizofrénia természetéről és megnyilvánulási
formáiról).
(Kösz - a szerk.)
Rátérve e Durumó II. akkori tetteire, mindenek előtt, talán kevesen vették észre, hogy annyira
komolyan elhitette velünk dossziébogozási tehetetlenségét és ebből adódó látszólagos

zavarát, hogy n+l-edik "sikertelen" kísérlete alkalmával többen is oda akartunk ugrani a
segítés szándékával. (E cikk szerzője - ha későn is, de - még időben kapcsolt).
Újabban "bocs" szignóval álcázott ördögi szerkesztőnk annyira hasonult Tamási Áron csíki
ördögéhez, aki a helyi papot is megtévesztvén angyalnak adta ki magát, hogy szükségesnek
érezte, miszerint szemüveggel súlyosbított vakbél-komoly ábrázattal csiklandozza
nevetőizmainkat több mint félórán keresztül egyfolytában. Arckifejezését tekintve, akár a
szívátültetés poszt-operációs kockázatairól is beszélhetett volna, tudományos alapossággal.
Pedig csak humorátültetésről volt szó, annak legnemesebb értelmében.
Tamási Áron írásainak hiteles tolmácsolásához az anekdotázó, adomázó stílus mellett egy
ördögi tréfamester hangja, s az íráson átütő mély humánum átérzése is "kölletik". Sőt,
nélkülözhetetlen.
Előadónk mindezek birtokában tökéletes illúziót és Tamási-atmoszférát volt képes teremteni.
Az előadás és a humor lendületét "bocs"-nak saját adaptációi sem törték meg, sőt,
humorizálva előadott végtelenül komoly mondanivalója is célba ért.
Gratulálunk Hacsekian! Habár egy hajszállal szellemdúsabbra, sziporkázóbbra sikerültél az
eredetinél.
A koronát a brilliáns Aranyan fordítás tette fel az előadásra - Vivát Béla néninek, nem csak
fordítói; költői minőségében is.
Ebben a költeményben egyébként érintettnek érzem magam is, mert gimnazistaként
megzenésítettük (persze az eredetit) a Gyertyafény keringő dallamára, és egy április elsején,
utólag viharállónak bizonyult magyar-irodalom tanárnőnket úgy vártuk órára, hogy a falon
végigfutó fogasra zakó-akasztónknál fogva felakasztottuk magunkat és kísérteties hangon
énekeltük az ily módon kreált "zeneművet".
Béla néni fordításának tartalmi vonatkozásai is egytől egyig ülnek, telitalálatnak minősülnek.
Emellett azt is sikerült megtudnunk, hogy az egykori angol királyon kívül - eddig német
gyártmányúnak tartott autója is örmény volt.
Sikerült "bocs"-nak tehetségét annak minden vonatkozásában megcsillogtatni (írói,
dramaturgiai, nyelvészi, költői, humorista, stb.), örülök ennek személy szerint is.
Végezetül, intelemként: tűzre-vízre vigyázzatok, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó
(és randalírozó) Edvardian király angliai hadai és a hozzácsapódó ukrán szabadcsapatok le ne
nyúlják a házatok.
2001. 04.03.
Hanusz Gyula
(Ama "zakófelakasztós ének" jogos és stílszerű, hiszen a Gyertyafény-keringő eredetileg egy
ezeréves, welszi-kelta bárd-dallamból lelt keringővé.
Az írás többi megállapítása a szerző saját véleménye, amelyekkel a szerkesztő örömmel, és
köszönettel egyetért.)
******
Utánnyomás az Armenia 1892. áprilisi számából

Emléklapok az 1848-49-iki magyar függetlenség harcaiból.
(Czetz János tábornok):
A felsőbbséget, melylyel Kossuth Magyarországon bírt, nemcsak személyes tehetségeinek
lehet tulajdonítani, hanem annak a körülménynek is, hogy a legtöbb intéző államférfiú
lassanként visszahúzódott a nyilvános élettől; tehát azok is, kik a harcz előbbi tetteiben - a
bécsi kormányhatalommal szemben - részt vettek. Batthyány, mihelyt lemondott a
miniszterelnökségről, felhagyott minden egyenes kezdeményezéssel a magyar politikában, és
csak arra törekedett, hogy a harczoló hadseregek között közvetítést létesítsen, - a mit

Windischgratz bosszúsan visszautasított. Deák mindjárt kezdetben kijelentette, hogy ő nem
képes ennek az irányzatnak párthíveket szerezni; ádminisztrálta ugyan a hivatalát és
igyekezett is a márcziusi miniszterium első napjaiban egy törvénykönyvet összeirogatni, azonban Batthyányi kívánsága szerint fokozatosan a közvetítő szerepét vállalta magára, de
eredménytelenül.
Wesselényi vén és vak volt és habár beleegyezett abba, hogy Eötvössel együtt menjenek el
abba az értekezletbe, mit Bécsben a cseh követek visszautasítottak, de sem ő, sem Eötvös
több részt nem vettek a nyilvános ügyekben. Széchenyi megijedvén attól, hogy ezt az
eredményt az ő előbbi buzdításai, miket a magyar érzülethez intézett, idézték elő, elveszté
eszét és ekkor tébolydában volt. Így a Magyarországon kiemelkedett államférfiak közül
egyedül Kossuth volt az, ki még a közönség szemei előtt maradt. Ékes-szólása, melylyel
senki sem versenyezhetett és a magyar nemzeti érzület iránt tanusított rokonszenve páratlan
hatalmat adtak kezébe és miután Bemben felfedezte a katonai lángészt, oly befolyást
biztosított magának Erdélyben, mely állását rendkívüli módon megszilárdította ... De nőtt
bizalmatlansága Görgei iránt is.
A függetlenségi nyilatkozat közzététele után nem egy-két magyar tiszt mondott le. Görgeinek
magatartásából, ki akarata ellenére megtartotta ugyan a fővezérséget, mind inkább kitűnt,
hogy ő Kossuthnak ellenmása. Ez a kölcsönös gyanúsítás, mint legfőbb ok, vezetett azon
lépéshez, mely katonai ítészek véleménye szerint a legszerencsétlenebb volt az egész
hadjáratban. Ugyanis ápril 26.-án Görgeinek és Klapka tábornoknak sikerült, kétségbeesett
hadutazás után Komárom várát az osztrákok kezéből kiragadni; - mire Klapka és még más
főnökök azt hitték, hogy Görgei ezt a sikert kizsákmányolva Győr felé fog előre nyomulni,
hogy a közlekedést Béccsel újra megnyissa. Azalatt Kossuth nyugtalanul fáradozott, hogy
Pest ne maradjon még továbbra is az osztrákok kezében; azért azt kívánta, hogy fordítsa
Görgei harczerejét a főváros felszabadítására. Görgei és a többi katonai főnök abban a hitben
élt, hogy ez az eljárás nagy tévedés lenne; azért fel is fejtette okait, hogy miért nem teljesíti
rögtön Kossuth parancsait: Ha ő kivívott előnyeit követve berontana Áusztriába, akkor - hite
szerint - Magyarországon azonnal kikiáltanák a köztársaságot és így lehetetlen lenne a
kiegyezés az osztrák kormánnyal; ellenben ha megszállja Pestet, ezáltal olyan előnyös alapot
nyerend, hogy az osztrákok kénytelenek lesznek Magyarországnak megadnia a modosított
alkotmányt (had- és pénzügyminiszter nélkül); és ez volt az ő legfőbb óhajtása is. Így történt,
hogy május havának legnagyobb része Buda ostromlásában pazaroltatott el, az osztrákok
pedig azalatt Magyarországban tágasb tért foglaltak ... És míg Kossuth nehezen tartotta fenn
magát Görgei ármánykodásaival szemben, azt a hírt hallja, hogy egy hasonlatlanul
félelmetesebb ellenség jelent meg hirtelen a csatatéren.
Ugyanis május 1-én intéztek Áusztriából formaszerű kérelmet az oroszokhoz, hogy ezek a
magyarokkal szemben, nyujtsanak nekik segélyt, ... és az orosz erők júniusban már
mutatkoztak a Kárpát-szorosokban. Június 17.-én találkozott Szabó ezredes az orosz
ezredekkel a Tömösi szoros közelében. Kezdetben azt hitte, hogy csak néhány csapattal van
dolga; de az ütközet alatt több meg több csapat jött elé úgy, hogy Szabó kénytelen volt
hátrálni.. Két nap múlva érkezett meg Kiss ezredes élén néhány székely csapatnak, hogy a
beütést visszaverje és míg azok, kik a hegycsúcsokat megszállva tartották, köveket és
faderékeket vetettek az oroszokra - az a 400 ember, kik az utat zárták el, oly bátran állott
ellen az oroszoknak, hogy ezek a harcz elején visszahúzódtak; de Kisst egy golyó földre
teríti, miért csapatja elfutamodott. Május végén Bem visszatért Erdélybe és arra törekedett,
hogy a székelyeket összegyűjtse; lelkesítő felszólításokat intézett hozzájok, melyekben
megemlékezett azon hőstettekről, miket a mult télen felmutattak. Június 25.-én ismét
elfoglalta Beszterczét és nyílt téren az egyesült orosz-osztrák hadtesttel találkozott. Hét óráig
ellentállott nekik, de mivel új erősítéseket kaptak, Bem kénytelen volt hátrálni. Az oroszok
rendkívüli nagy száma - meglepte Bem csapatait... Az ellenség elárasztotta az egész országot;

Nagyszebent elfoglalta, ismét elvesztette, újra elfoglalta és áug. 5.-én az ismét az oroszok
kezébe került.
Kossuth tett még egy próbát: Görgei helyébe Mészárost tette; de kénytelen volt a
parancsnokságot újra Görgeinek átadni; elvesztette ugyan minden bizalmát Görgei iránt, de
kényszerülve volt bármely megegyezést elfogadni, csakhogy magát és az országot a bajokból
kiragadja. Azonban remélte, hogy nemsokára Görgei helyébe Bemet teheti; ezen törekvése
ellen nemcsak Görgei nyilatkozott, hanem Csányi is, ki - egy látszik - Görgeivel
rokonszenvezett. Görgei és Csányi minden áron azon voltak, hogy mondjon le. És míg
Kossuth habozott, hogy mire tökélje el magát, - azt a hírt hallja, hogy Bem Temesvárnál
veszélyesen megsebesült. Bem irt ugyan neki, hogy sebe könnyű ... azután szilárd
ellentállásra nógatta. E levél azonban sohase jutott Kossuth-hoz és a legközelebbi tudósítás,
mit Bem kapott, az volt, hogy Kossuth lemondott és Görgei neveztetett Magyarország
kormányzójává. Erre Bem szemrehányó levelet irt Kossuthnak, azután hadtestével a Bánátba
ment Lugos ellen, hogy megtámadja az oroszokat. Dembinski, ki ekkor Bem seregénél volt,
nem engedelmeskedett e parancsnak - és Bem csatát vesztett. Ugyanaz nap: áug. 13.-án tette
le Görgei Világosnál a fegyvert és egész hadseregével együtt egy orosz tábornok előtt (ha jól
emlékszem: Paskievics) megadta magát.
Jelenleg úgy tekintik a dolgot, hogy a fegyverletételt katonai okok tették szükségessé: az
osztrákok előnyomulása Déli-Magyarországban azalatt, míg Buda ostroma tartott és Erdély
elfoglalása az oroszok által: Magyarországot a hódító zsákmányává tették. Ennek daczára
többé már nem kétséges, hogy a Görgei és Kossuth között volt ellenkezés és a pártoskodás,
mit előbbi a hadsereg közé bevitt, voltak az okok, melyek ezt az eredményt legnagyobb
mértékben elősegítették. Aztán Görgei soha sem tudott felvilágosítást adni e kérdésre: Miként
történhetett - a fegyverletétel feltételei értelmében - az, hogy míg vele szemben a
közbocsánatot (amnestia) osztrák és orosz oly ügyelve megtartották, - addig a tábornokokat,
kiknek egyetlen bűne az volt, hogy az ő parancsnoksága alatt szolgáltak, Haynau a
leggyalázatosabb halálra ítélte és javaik bírói foglalás alá vétettek? Egyébiránt az is bizonyos
- hozakodjanak bármennyi mentséggel elő a világosi fegyverletételre vonatkozólag, - hogy ez
a tett vetett a magyar szabadságharcznak oly váratlan véget.
Bem visszasietett Erdélybe és igyekezett előbbi hadcsapatait felkelésre bírni; de törekvései
eredmény nélkül maradtak. Klapka még egy hónapnál is tovább tartotta fenn magát
Komáromban; ellenállása előnyös feltételeket biztosított számára. Bem tábornok és Kossuth
kénytelenek voltak Törökországban keresni menedéket.
Czetz János tábornok
. ******

..és az EÖGYKE márcziusa...
Márciusban sok-sok minden zajlott az EÖGYKE háza táján: koszorúzások (lásd: Március 15,
az EÖGYKE koszorúi c. beszámolónkat a 17. oldalon), számos magyarörmény képzőművész
ünneplése, kiállítás- tárlatmegnyitója (lásd Márciusi aranyeső c. írásunkat /M/-től, a 20.
oldalon), valamint a Fővárosi Örmény Klub - immár valóban megszokottan magas színvonalú
találkozója, ráadásul éppen március 15-én, délután ötkor.
Ám, mielőtt a klubestről beszélnénk, történt még valami...
Két nappal a klubdélután előtt, március 13-án, kedden délután nyílt meg az EÖGYKE
kiállítása a budapesti Vizivárosban, az I. kerület, Fő utca - Ponty utca sarkán lévő FIDESZkiállító teremben, amely Az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hősei címet viselte. A
ritka dokumentumokból összeállított kiállítást dr. Sasi Nagy Istvánné Betegh Klarissz
adománya, Domonkos Béla szobrászművész Kiss Ernő aradi vértanút ábrázoló ovális réz
domborműve gazdagította.

És gazdagította az, hogy a megnyitót megtisztelte jelenlétével a Budavári Önkormányzat
polgármestere, dr. Nagy Gábor Tamás, aki dr. Issekutz Sarolta rövid bevezetője után érdekes
beszédben, nagy ívben vázolta fel 1848 március 15-ének, a forradalomnak, a
szabadságharcban részt vevő magyar és nem magyar származású magyaroknak örökségét.
Olyan, mai életünkről szóló, elgondolkodtató következtetéseket hallhattunk, mint például azt,
hogy a magyar nemzet fogyását, soványodását nemcsak a háborúk legyilkoltjai és a trianonok
növelték, de minden meg nem született ember is.
A rövid megnyitó ünnepség hangulatához hozzájárult Zábó Gyula énekművész (a Magyar
Rádió kórusának tagja), aki hangszeres kíséret nélkül adott elő erdélyi és magyar dalokat, így
természetesen 1848/49 hangulatához illően katonaénekeket is. A bársonyos, de erős bariton
hangja "betölti a termet", de nem ez a fontos. Zábó egyéniségében van valami elfogódott
melegség, ami a dallamon és a tiszta szövegkiejtésen keresztül eljut a hallgatóhoz. A szó
legjobb értelmében "megüti" az embert, méghozzá olyan módon (s ez Zábó Gyula
legnagyobb érdeme), hogy észre sem vesszük: annyira természetesen énekel, hogy egy percig
sem őt, hanem magát az előadott zenét csodáljuk
Egyik produkciója, egy gyergyói székely sirató ráadásul olyan dal, amelyet Kodály Zoltán
1908-ban éppen Gyergyószentmiklóson gyűjtött, jegyzett le.
Aztán a Klubest, l5-én. Azt hiszem, mindannyiunknak igen jól esett, hiszen méltó is volt,
hogy a klub háziasszonya, Issekutz Sarolta már korábban úgy döntött; ha a hónap harmadik
csütörtöke, hát akkor a harmadik!... Még ha állami ünnep s munkaszüneti nap is. Volt ugyan
jó néhány olyan klubtagunk, aki éppen az eseménydús nap révén egyik rendezvényről a
másikra loholt, hogy végre a Fővárosi Örmény Klub estjére érjen s innen a műsor végeztével
rögtön siessen is tovább valamelyik esti megemlékezésre, vagy éppen fáklyás felvonulásra...
De ők sem bánták meg s azok sem, akik számára a délután kizárólag a klub jegyében telt.
A háziasszony összefogott történelmi visszapillantását értékes, érdekes idézetekkel tette még
érdekesebbé, majd következett klubestjeink és más rendezvényeink gyakori, érdemleges
művészvendége, Fogolyán Kristóf fuvolaművész. Eddig fellépéseiről és közreműködéseiről
mindig csak szárazon megemlékeztünk, részletezés nélkül. Így most, az ünnephez ugyancsak
méltó zenei estje révén ideje néhány szót szólnunk arról, hogyan is zenél Fogolyán úr.
Ő maga bizonyára nem veszi rossz néven, ha egy igen egyszerű kijelentéssel kezdjük: tisztán,
kivehetően szól a fuvolája. Aki hallott már életében különféle előadóktól fuvolajátékot, az
tudja, hogy ennek a fafúvósnak (mert, bár ma már fémből készül, igenis a fafúvósok közé
tartozik) eleve úgynevezett "fedett" hangja van. Ezért is gyakran hallani homályos hangzást.
Kristófnál nem! Sőt, ha a zene éppen megköveteli, néha egyenest keményen szól a hangszere,
de sohasem élesen. Saját szerzeményeire annyit mondhatunk igen nagy elismeréssel, hogy
"anyagszerűek", azaz, mondhatni `benne vannak a fuvolában', tehát zeneszerzőként sem tesz
erőszakot, nem kíván ráerőltetni olyasmit, ami a fuvola természetétől idegen. Ugyanakkor
könnyedén bánik a hangszerrel és elgondolkodtató, tiszta hangzásaival a nehezebb részleteket
is érthetővé teszi a hallgató számára.
Köszönjük a márciusi klubestet.
dcs
******

Tavasz -2001
(mi múlt el? - márciusi és áprilisi évfordulók)
De: utódja, de: boldog őse... (?)
Kinek vagyunk utóda? Ki járt előttünk? Az ilyen, alapvető kérdéseket felteszi az ember (mint
egyén), saját családjával kapcsolatban. És felteszi (mint társadalmi lény), a tágabb közösség,
a szülőföld, a nemzet vonatkozásában.

Dehát… őszintén-e, vagy részrehajlóan? Gondolkodni pedig - a mai divat ellenére is érdemes. Hát nézzük közös, nemzeti életünk utóbbi, néhány pillanatát. Nemrég múlt március,
az pedig nálunk, Magyarországon nem is olyan közönséges hónap, hiszen bizonyos
márciusban Petőfi állt elő a Nemzeti dallal.
Jön aztán 2001 márciusa s ezúttal nem Petőfi áll elő, hanem ismét vele állnak elé:
Például: hova lett a Sándor Segesvár után?
1. Petőfi meghalt, valahol, a harctéren kozák dzsidás döfte le.
Ez szép, ezt tanultuk, ez illik a költő tragikus csodájába, abba, hogy „egy gondolat bántja őt”
s inkább csatatéren szeretne meghalni a szabadságért, nem pedig ágyban, párnák közt.
(Volt már Önöknek ágyban, párnák közt kiszenvedő rokona, ismerőse? Olyan, aki
gyógyszerekkel "életben" tartva végezte, holott esetleg éppen önuralmáról, villámgyors
értelméről, csodálatraméltó, szerető humoráról volt ismert? S bevalljuk-e ilyen esetben,
hogy... korábbi életéhez képest méltatlan ez az „ágyban, párnák közt”?...Miközben halálhozó,
különféle színű "angyalokról" is szól a legutóbbi március...?)
2. Petőfit hadifogolyként - talán sebesültként - Szibériába vitték. Kigyógyult, megnősült,
esetleg sok gyermeket nemzett, írt néhány verset is, amelyek saját maga gyenge utánérzései,
vagy sem, ez nem olyan biztos, az is lehet, hogy ékes oroszsággal írta őket barguzini
tájszólásban, aztán hatvan-nyolcvan vagy akárhány évesen eltemették. Mondjuk,
Barguzinban.
(Olvasták Önök Móra Ferenc legjobb, legsúlyosabb, legszebb regényét: "Ének a
búzamezőkről"? De, persze, ugyanide tartozik az erdélyi örménymagyar Czetz János esete is:
mert vajon, ha az osztrák hadbíróságnak a többiekkel együtt sikerül őt felakasztania, az
nekünk "jobb-e", mint az, hogy Czetz Argentinában végzi - menekültként, s igen jól végzi
azt, amihez igazán, magas szinten ért: a hadseregszervezést?)
A két "megoldási lehetőség"-ből számomra adódik egy harmadik, ugyancsak márciusi
kérdés:
3. Érdekes-e, hogy mi történt Petőfi Sándorral Segesvár után?
Személyes válaszom, amelyet senkire sem kívánnék ráerőszakolni: nem érdekel!
Ugyanannyira nem, mint az sem, hogy valójában melyik kiskún helységben született.
De izgat, izgat és érdekel, egész életem során, hogy
Tüzesen süt le a nyári nap sugára... meg az, hogy
Rabok legyünk, vagy szabadok? meg az, hogy
Magyar vagyok, természetem komoly,
mint hegedűink első hangjai...
Ugyanis, amíg olvasom, addig ez a Petőfi Sándor, a Petrovics nevű szerb származású
mészáros fia az én magyar költőm. Amíg még olvassuk, addig a miénk... És addig él is.
Ha viszont már nem olvassuk, akkor arról a női csontvázról tőlem akár még az is kiderülhet,
hogy az Arany Jánosé.

Genocídiumok
Bizonyosan emlékszik, kedves Olvasó, arra a bizonyos harangra. Egy John Donne nevű angol
költő (1573-1631) versében olvastuk, amely szerint a harang - ugye - mindegy, hogy kiért
szól, mert érted szól. Mert mindegy, hogy kinek a kertjét viszi el az árvíz, azzal is Európa lett
kevesebb, így hát ne kérdezzük, kiért szól a harang.
"Érted szól!"
Mostanában például világszerte "genocídium-ügyek" vannak, sajnos, virágzik a téma. Persze,
jó lenne azt mondani, hogy ez így helyes: kongjanak a harangok, mindegy, hogy kiért
szólnak, értünk szólnak.
Csak... esetenként komisz hang vegyül a kongásba.

Két gondom akad ezzel: az egyik, hogy mi mennyi? Hány halott a "sok" halott s hány halott a
"kevés" halott? A másik az, hogy melyik halott a "fontosabb"... azaz, végül is: kik vagyunk
mi, akikért szól vagy bármikor megkondulhat - a harang?
Az örmények, az örmény származásúak, az örmény kötődésűek némi kevéske elégedettséggel
veszik tudomásul, ha végre itt-ott a nagyvilág "hivatalosan" elismeri, hogy 1915-ben (s előtte
s utána) török földön rémületes tömegmészárlásokat, örménygyilkosságot folytattak.
Törökország persze tiltakozik, kényelmetlenül érzi magát. Feltételezem, hogy számos török
embertársam (akit persze nem ismerek, csak hiszem, hogy hozzám hasonlóan gondolkodik),
kínosan, sőt, egyenest rosszul érzi magát. Egyértelműnek tartja, hogy szörnyű, ha saját népe,
a török, amelyet ő nemzeteként szeret, nekilátott kiirtani egy másik népet. Még iszonyúbb
teher számára, ha netán, mondjuk, saját nagyapja vett részt a "dologban". S az efféle múlttal
nehéz megbirkózni.
Az ország, a "hivatalos törökség" persze, ódzkodik...
(Az csak mai világunk buta, anyagias szemléletéből következő, mellékes kérdés, hogy
Törökország attól fél, a beismerés pénzügyi-kártérítési lavinát indíthat el, s ezt egy szegény
ország nem tudná elviselni. Hiába bizonykodnak örmény hivatalos körök, hogy ők bizony
csak erkölcsi s nem anyagi kártérítésre várnak. )
És - miután "érted szól a harang" - egy kis hazabeszélés, a bármikori, bárkit kiirtani akaró,
bármilyen nemzetiségű indulat ellen: milyen érdekes, hogy a törökök legyilkoltak ugyan `a
Mózeshegy 40 napja' alatt vagy másfél millió örményt s még jóval többüktől elvették
mindenüket... ettől mégsem lett Törökország gazdaggá, nem "oldotta meg" saját, gazdasági
problémáit...
Az egész ügy legzavaróbb része azonban nem ez az ügy, hanem egy másik, amely ugyancsak
mostanában erősödött "üggyé". Bocsánat, ha csúnyán fejezem ki magam: újabban "dögivel"
találkozunk egyre-másra véleménnyel, "tanulmánnyal" és "bizonyítékkal", miszerint a II.
világháború alatt nem is volt holokauszt, nem is igaz, hogy embereket (elsősorban zsidókat)
haláltáborokba vittek, de ha igen is, hát nem annyit, hanem kevesebbet.
Ha ilyenkor viccelődni volna kedve az embernek, azt mondhatná: közröhej... Ezek után akár
elképzelhetem a következő márciust:
Különböző országok parlamentjei - az ENSz, az EU-Parlament, Franciaország után - sorban
elítélik Törökországot az 1915-ös örmény genocídium miatt. Így volna rendjén...
Majd évtizedekig tartó vita kezdődik ifjútörökök és öregörmények, vagy öregtörökök és
ifjúörmények között arról, hogy százezerrel több, vagy kevesebb volt-e az áldozatok száma.
Kedves Olvasó, furcsállja a kérdést? Hiszen ilyen vita már folyik: "Nem annyi! Hazudnak,
kevesebb volt!"
A kérdés netalán az, hogy kevesebb-e négymillió zsidó, mint hatmillió? Tényleg... Kevesebbe egymillió örmény, mint másfélmillió?
Tessék mondani: kiért szól a harang?
Dávid Csaba
******
Megkülönböztetett tisztelettel és örömmel köszöntjük az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület nevében Szervátiusz Tibor szobrászművészt, aki 2001. március 15-e
alkalmából Kossuth-díjat vett át.
Ezúton is kívánunk neki további, egészségben és alkotói lázban telő, boldog éveket, hogy az
egész magyarság lelki javát szolgáló, számos alkotással szolgálhassa nemzetét.
******

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 51. szám
2001 május
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Május
"Általa testet, lelket és értelmet öltött és mindent, ami az emberben van, és nem látszat
szerint."
Az ember látható testből és halhatatlan szellemi - legalábbis ezen a világon láthatatlan lélekből áll. A test és a lélek összetartozik, együtt adják emberségünket. Az értelem a lélek
része. Isteni szikra bennünk. Minket az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett, azzal,
hogy szellemi lelkünk van, s lelki tevékenységként értelmünk. Értelmünkkel felfogjuk Isten
kegyelmét, s Ő kegyelme által bennünk lakik: a Szentlélek által költözik belénk, mint tette az
első pünkösdkor is. Az értelem nagy adomány, s ez kitetszik az örmény emberekből is, hisz a
művelt nemzetek közé tartoznak ősi kultúrájukkal, s a világ minden táját gazdagítják okos,
eszes emberekkel. S ezért is hálát kell adnunk Istennek!
Dr. Sasvári László
******

Megalakulóban a Magyarörmények Romániai Szövetsége
Utánközlés a Szabadság ápr. 23-i számából (Kolozsvár)
Szombaton, 1997 után először a Római Katolikus Nőszövetség kolozsvári székhelyén
tisztújító közgyűlést tartott az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság. A megbízott elnöki
beszámoló után a szavazás eredményeként a következő vezetőségi testület született:
társelnökök - Raff Mária és Bálintné Kovács Júlia, tagok - Fegyveresi István és Anikó,
Dániel Gusztáv, Kiss Tibor, Hermann Mária, Flórián László, Bogdán Imre, ifj. Kirkósa
Gyula.
Az összejövetel alkalmából ismertették azt a tervet, amelyet hét hazai civil szervezet (EKE,
Csíkszeredai Szentháromság Alapítvány; Szamosújvár Téka, Szamosújvár Pro Arménia,
Erzsébetvárosi Örmény Alapítvány, Szülőfalum Alapítvány, Armenia Örménymagyar Baráti
Társaság) kíván megvalósítani egy, a hazai örménymagyar érdekeket képviselő szervezet

létrehozásával. Ennek elnevezése Magyarörmények Romániai Szövetsége (ARAM), székhelye
Kolozsvár, Körösi Csoma Sándor (Dornei) utca 30.
Szombaton megválasztották a vezetőségi tanácsot: Sebesi Karen Attila (elnök), Magyarossy
Margit (ügyvezető elnök), Raff Mária (főtitkár), Lengyel Mária, Ajtony Gábor, Kiss Ferenc,
Calinescu János (kerületi elnökök). A szövetség előreláthatólag már a szeptemberre,
Kolozsvárra tervezett 4. örmény konferenciáig hivatalosan is megalakul.
A találkozón dr. Issekutz Sarolta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnöke olvasta fel a 91 éves Veress István egyetemi tanár, a csombordi mezőgazdasági
szakiskola megalapítója laudációját, aki a sok évtizednyi eredményes oktatómunkájáért a
jeles magyarországi kutatóról elnevezett Újhelyi Imre emlékplakettet kapott, első ízben
külhoni díjazottként.
Az ünnepelt elmondta: családjának négy ága (mezőségi, hajdúsági, székely és örmény) közül
ez utóbbihoz tartozott ősei 1820 körül cserélték fel az őshazát Gyergyószentmiklóssal. Az
örmény vonások az ő dédunokáján is kiütköznek, amit a jelenlevőknek fényképekkel is
bizonyított. Gergely Zsuzsa bemutatta a magyarörmények 1999-es, szamosújvári
konferenciájának kötetét, amely az információközlést és a kölcsönösen előnyős hazai
magyar-örmény összefogást tükrözi. Fegyveresi Anikó Gudenus János József: Az örmény
eredetű magyar nemesi családok genealógiája című könyvét ismertette, amelyből kiderül,
hogy a hozzánk bevándorolt és magyarrá vált, a megalkuvást nem ismerő örmények sok
emberi értékkel, pénzzel, sőt, karddal is (például Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk)
kifejezték hálájukat a befogadó hazának. A kötetet 53 nemesi család címerrajza és részletes
leszármazási táblázatok teszik teljessé.
A közgyűlés végén az Armenia székházának otthont adó Bálint Tibor dedikálta megjelent
köteteit.
"Legyünk büszkék reá, hogy örménymagyarok vagyunk!"
- hangzott el a találkozón, amely jól szolgálta ezt a szellemiséget.
Ördög I. Béla
******

Tízéves az ARMÉNIA ÖRMÉNYMAGYAR BARÁTI TÁRSASÁG
Dr. Issekutz Sarolta beszámolója
A szívélyes meghívásnak boldogan tettem eleget, s így jelen lehettem a jubileumi és egyúttal
tisztújító közgyűlésen Kolozsváron.
Bálintné Kovács Júlia már ismert, rendkívüli szervezőképességét igazolva, április 21-én,
szombaton délután 17 órakor a Katolikus Nőszövetség tanácsterme zsúfolásig megtelt a
meghívottakkal. Közel 160 meghívó, a napilapokban is megjelent invitálás megtette a hatását.
Erdély különböző városaiból érkeztek küldöttek, tagok.
A kolozsvári Rádió /Muzsnay Magda szerkesztő riporter/ és a Televízió /Essig József/ is részt
vett a sikeres rendezvényen, amelynek köszönhetően már április 23-án a kolozsvári rádióban,
majd a bukaresti rádió magyar adásában is 8 perces összeállítást hallhattak az érdeklődők,
április 25-én pedig a kolozsvári televízióban 7 perces összeállítást láthattak az igen színes
eseménysorozatról. A Keresztes Zoltán által 10 évvel ezelőtt életre hívott Armenia
Örménymagyar Baráti Társaság a XX. század végén lehetővé tette az erdélyi
örménymagyarok egymásra találását, összekovácsolta az Erdély-szerte szétszóródott
nagyközösséget s megteremtette az erdélyi örménymagyar kultúra és hagyománymentés
reneszánszát. Áldozatos munkával újraindította a Szongott Kristóf által szerkesztett, s
halálával megszűnt Armenia magyarörmény időszaki szemlét, kutatta a fellelhető örmény
emlékeket, rádióműsoraival ébren tartotta az örménymagyar szellemiséget, a nagyközönség

számára ismertté tette az örménymagyarok jelenlétét a múltban és jelenben Erdély
társadalmában, közéletében, gazdaságában.
Keresztes Zoltán 1996. november 4-én bekövetkezett halála óta megbízott elnökként Bálintné
Kovács Júlia vállalta fel e nem kis feladatot, aki tanári, könyvtárosi diplomáját jól
kamatoztatta a közösség érdekében. Tevékenysége segítette Erdély-szerte a helyi
magyarörmény-örménymagyar civil szerveződések megjelenését, egymással való
együttműködését, melyben nem kis szerepe van közéleti ismertségének, hitelességének,
közkedveltségének is. Mindennek köszönhetően a tisztújító közgyűlés nem engedte el
vezetőjét, hanem egyhangúlag - saját kérésére "csak" társelnökként - Raff Máriával együtt,
ismét megválasztotta a következő választási ciklusra.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület gratulál társszervezetünk új tisztikarának,
kívánva sikeres működést s együttműködést, különösen gratulálva katalizátor szerepéhez a
Magyarörmények Romániai Szövetsége /ARAM/ létrehozásában.
E meghívás kapcsán tiszteletemet tehettem B. Kovács Júliával együtt Dr. Denderle József úr
kolozsvári otthonában, aki a 90. évében járó, utolsó piarista paptanár.
Dr. Denderle József Naszódon született 1911. december 24-én, a kolozsvári piarista teológiát
és egyetemet végezte el, filozófia - történelem doktorátust szerzett. Nagyanyja, Pungutz
Katalin révén örménymagyar származású, unokatestvére Pungutz Antal mechitarista
szerzetes volt, aki Budapesten is teljesített szolgálatot.
Megható volt, hogy papi ornátusban fogadott. Lakása magyarörmény emlékekkel teli
környezet. Különösen megkapóak voltak a falakon a Pattantyús- és Botár Edit-festmények
Kolozsvárról, a családi fényképek, és a teljes szellemi frissesség megnyilatkozásai, az atya
visszaemlékezései.
Köszönjük a meleg fogadtatást, a családi képeket s különösképpen papi áldását, amellyel
megerősítést kért Istentől a magyarörmény közösség érdekében vállalt feladataink
ellátásához.
******
Veress István professzor laudálása, amelyet dr. Issekutz Sarolta mondott el Kolozsvárott, a
magyarországi Újhelyi-díj átadása alkalmából.
Tisztelt hallgatóság!
Erdélyi örménymagyar közösségünk a múltban és napjainkban egyaránt számos olyan kiváló
személyiséggel büszkélkedhet, akik odaadó munkájukkal méltán vívták ki mind a hazai, mind
a külföldi illetékesek elismerését.
E személyiségek egyike, akit nagy tisztelettel és szeretettel üdvözölhetünk, Veress István
nyugalmazott egyetemi tanár, az erdélyi mezőgazdasági szakoktatás kimagasló alakja, aki
mind a mai napig rendszeresen megjelenő szakcikkeivel folytatja oktatói tevékenységét,
annak dacára, hogy immár túl van a 91. életévén.
Pista bátyánk, aki a múlt század 30-as éveiben kezdett tanítani, mindig összekapcsolta az
elméleti oktatást a gyakorlattal.
Jól ismerjük a szólást, miszerint nem élt hiába az, aki életében legalább egy facsemetét
elültetett. Nos hát, Pista bátyánk keze melegét facsemeték ezrei érezték, és e facsemeték
mellett emberpalánták, fiatalok ezrei tanulhatták meg az igazi emberré válás nagy csodáját,
azt, hogy megtanulhattak „…pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen…”- úgy
dolgozni.
És itt egy kis kitérőt teszek. Kereken egy évszázaddal ezelőtt, akkor még egységes, szép
hazánk egyik sarkában, éppen az észak-nyugati csücskében bontakoztatta ki tehetségét a
magyar mezőgazdaság egyik kiváló alakja, Újhelyi Imre.

Ő az állattenyésztés szakembere volt, de igen nagy hangsúlyt fektetett a tanításra. A korszerű
mezőgazdasági oktatás reformere volt, a szakmai tudás terjesztésének, továbbadásának lelkes
apostola. Nem véletlen hát, hogy közel 70 éve, az ő emlékét idézve rendszeresen tartanak
Újhelyi-napokat, amikor érdemes szakembereket, oktatókat, nevelőket Újhelyi-plakettel
tüntetnek ki.
Az idén e hagyományos szakmai ünnepet magyarságunk talán legszebb nemzeti ünnepével
egy időben szervezték. Március 15-ike fénye is beragyogja hát az eseményt, melyen első
ízben került sor arra, hogy "külhoni" szakembereket is megtisztelnek a hajdani jeles oktató
emlékét idéző plakettel és díjjal.
És itt kapcsolódik össze Újhelyi Imre és Veress István munkássága, mivel a nagy előd
emléke előtt tisztelgő plakett és díj az ő nyomdokain haladó, és szülőföldjén becsülettel
helytálló, - a budapesti kertészeti és élelmiszeripari egyetem arany-, gyémánt- és
vasdiplomásának a birtokába került.
Köszöntjük hát ebből az alkalomból Veress István professzort, a csombordi gazdasági és
szőlészeti szakiskola alapító tanárát és igazgatóját, a kolozsvári mezőgazdasági főiskola - ma
agrártudományi egyetem - volt professzorát, az erdélyi magyar mezőgazdasági szakírás jeles
személyiségét, aki nemcsak iskolai és főiskolai szinten, de tanfolyamok százain végzett
oktatói, nevelői munkát, és akit volt tanítványai, ismerősei ma is folyamatosan felkeresnek,
hogy tanácsait kikérjék.
Szívből gratulálunk, minden lehető jót kívánunk és újra elmondjuk: legyünk büszkék reá,
hogy örménymagyarok vagyunk!
******
Csapody Miklós

A díszmagyar
Tíz esztendeje már annak is, hogy szép szegedi bölcsészéveim szomorú multával, Keserű
Bálint, Ilia Mihály és a többiek feledhetetlen irodalomtörténeti órái után újra szemináriumra
kezdtem készülni az erdélyi magyar irodalomból, de már nem a szegedi Ady tér napsugaras
egyetemi zsongásában, hanem az őszbeborult Ménesi úton. Ott sem a hírneves Eötvös
Kollégiumban, a kívülről olyannyira tisztelt Irodalomtudományi Intézetben, hanem kissé
lejjebb, leendő ifjú politikusaink akkori gyülekezőhelyén, a jogászok szakkollégiumában,
ahová előadónak hívtak. Joghallgató öcsém korosztályával féléveken át beszélgettünk Erdély
irodalmi hagyományáról és jelenkoráról, az irodalomteremtő nemzedékek hőskoráról és az
élőkről, erkölcsről és esztétikumról, s persze a politikáról. "Tanmenetünket" maga Dsida Jenő
írta elő ekképpen; "Reményik, Áprily és Tompa László s a mindig zsémbes, mindig harapós,
mindig teremtő tettekért parázsló öreg harcos, a kajlabajszú Kós és Kuncz, akit korán elvitt a
gyászló s a hullócsillag, Sipos Domokos, Nyírő, Tamási - s még ki fér a listán? Molter,
Tabéry, Berde, Bartalis tán..." és a többiek, Sütő, Székely János, Szilágyi Domokos, Kányádi,
Bálint Tibor, Szilágyi István...
Máig bánom, hogy az irodalomban nem tettem kivételt, hogy az oly sokszor a politikához
térő vitáinkban jogász hallgatóimnak: leendő politikusainknak, barátaiknak és barátnőiknek
nem beszéltem egy nagy jogászról, egy nagy magyarról, az erdélyi magyarság valóságos
külügyminiszteréről, a harminc éve halott és elfeledett Jakabffy Elemérről.
Arról a Jakabffyról, aki még a régi Magyarország parlamentjében tűnt föl ragyogó
képességeivel, akiről Ligeti Ernő ezt írta:
"Elegáns szónok, emelkedett szellemiségű egyéniség, európai látókör", akinek tehetségét az
ifjú konzervatívok között Tisza azonnal fölismerte, rábízva a kisebbségi törvényről szóló
kormány-előterjesztés megszövegezését: "A törvényhozás utasítja a kormányt, hogy a

nemzetiségeket ne csak jogegyenlőségben részesítse, de tegyen meg mindent kulturális és
gazdasági előrehaladásuk érdekében."
A lugosi jogász, diplomata és nemzetpolitikus később egymaga készített ma is egyedülálló
kisebbségi törvénytervezetet, mely alapjául szolgálhatott volna s szolgálhatna ma is egy jó
kisebbségi kódexhez, ha "az idők", melyek Trianon óta a legritkábban kedveztek s kedveznek
a méltányosságnak, az igazságosságnak s az oly sokat emlegetett európai normáknak - ha az
idők, a körülmények és a kormányok komolyan vették volna Jakabffy összegzését.
A fiatal politikus az impériumváltozás idején, amikor Erdély és a részek magyarsága,
küzdvén az elképzelhetetlennel, mint Jákob a fordított angyallal, a Gonosszal, egyszerűen
nem hitte, hogy ami vele történik, az valóság - túl már a magyar Országgyűlés Külügyi
Bizottságának utolsó, drámai ülésén - ismét Lugoson tartózkodott, a megszállás
szemtanújaként írva naplóját.
Később, amikor a magyarság általános bénultsága oldódni kezdett, azonnal aktív politikai
szerepet vállalt, az Országos Magyar Párt alelnökévé választották, s négy ciklusban
képviselte a magyarságot a román parlamentben.
Amikor pedig a bánsági tagozat elnöke lett, beiktatásakor ezt mondta: "Önöknek /.../ nem lesz
Führerjük, Önöknek az én személyemben csak egyszerű elnöke lesz, aki tiszteli a múltat, aki
fanatikusa az alkotmányos berendezkedésnek, aki mindig demokrata volt és demokrata lesz, a
szó igazi értelmében, aki mindig liberális lesz, ha ez alatt az emberi értékek egyforma
tiszteletét és megbecsülését értjük."
A nemzetközi kisebbségvédelem színterére 1925-ben lépett ki, miután a magyar egyházakkal
együtt élesen tiltakozott a magyar iskolák irredentizmus címén való bezárása, a hírhedt
kultúrzóna-törvény és a Székelyföld "vissza-románosítása" ellen.
A nagyhírű Balogh Artúr jogászprofesszorral Genfben egy évtizeden át képviselték a Magyar
Pártot a Népszövetségnek ajánlásokat fogalmazó kisebbségi kongresszuson.
Amint Mikó Imre írta:
"Jakabffy Elemér diplomáciai tapintatával és szónoki lendületével vezető szerepet biztosított
magának a kongresszus munkálataiban. Úgy is, mint a kongresszus állandó kiküldöttei s úgy
is, mint népszövetségi panaszok szerzői, ők ketten irányították az erdélyi magyarság
külpolitikáját, rajtuk keresztül szerzett tudomást Európa az erdélyi magyar kérdésről.", mely tehetjük hozzá ma - Románia elnöke szerint nem létezik.
Jakabffy Elemér életének nagy műve azonban az általa szerkesztett, húsz esztendőn át
megjelent Magyar Kisebbség című, a világon a legelső nemzetpolitikai szemle, német és
francia nyelvű kiadásban is, melynek 480 lapszáma az erdélyi magyarság statisztikai,
politikai, kulturális, gazdasági, egyházi és intézményi történelemkönyve, a román közélet,
pártküzdelmek, a kisebbségvédelem eseményeinek és irodalmának egyedülálló adattára.
1949 tavaszán, amikor a magyar birtokosságot, mint magyarokat és mint osztályellenségeket
kirabolták és deportálták, Jakabffynak kényszerlakhelyül Hátszeget jelölték ki. Zaguzséni
kúriáját kifosztották, csupán egyetlen rend ruhát vihetett magával, mely hamar lefoszlott róla.
Üzent hát haza, kérve egy öltözetet az otthagyottak közül, nem tudván, hogy javaival mit tett
a falu népe. Amint azt a visszaemlékezőktől Beke György följegyezte: "A bosszú jeleként
egyetlen épségben maradt ruháját küldték el neki Hátszegre - amivel a hajdani cselédeknek
nem volt mit kezdeniük -, a képviselői díszmagyarját."
Jakabffy Elemér életműve, politikai és morális öröksége ma már folytatókra talált, de az
örökösök ma sem mind ismerik az örökhagyót, a nagy jogászt, a bölcs diplomatát, a magyar
demokratát, aki Szatmárnémetiben nyugszik elfeledve.
******

Májusi évfordulók
Hollósy Simon festőművész (1857 február 2 -1918 május 8)
Május szülötte dr. Jakabffy Elemér (Lugos,1881. május 17 - Szatmárnémeti,1963. május 19.)
(ehavi klubestünkön B. Kovács Júlia róla tart előadást - valamint lásd jelen számunkban
Csapoly Miklós írását "Díszmagyar" címen)
******

Otthonról haza
Wertán Zsolt: Emlékek a 2000. évi körutazásról
Javában megy a busz, amikor dr. Issekutz Sarolta szól: "kis pálinkát kínálok mindenkinek,
hogy Gyuri bácsi szavai minél mélyebbre szívódjanak." Mező Béla hozzáfűzi "a pálinka
belső pulóver".
Dr. Szarka Gyuri bácsi leszögezi: "Ez az út is honismereti műhely. Nem szorosan vett erdélyi
úton, hanem a Kárpát medencében utazunk, ami egységes egész. Ennek egy szeletét látjuk."
Abonyi Szent István-híd. Szent István az első nyugati szent, akit a keleti kereszténység
elfogadott, 900 év késéssel ugyan, de szentként befogadták. A román média még mindig
hallgat a szentként való elismerésről. Szent István hidat képez a keleti és a nyugati
kereszténység között.
Az erdélyi Részekben, vagyis a Partiumban járunk. Ez a terület néha a Magyar Királysághoz
tartozott, néha máshová. Gyulafehérváron 2009-ben lesz a millennium. A székesegyház
eredetileg négytornyú volt. Ide telepítette Szent László a nagyváradi püspökséget.
Nagyvárad (Oradea). A Magyarok Nagyasszonya minden sorscsapás dacára is óv minket.
Történelmünk nagy személyiségeinek is igen nagy szerepe van megmaradásunkban.
Ezzel kapcsolatos a Kiss Stúdió művész párosa előadásának címe: "A megtartó erő". Kiss
Törék Ildikó ragyogó megjelenítésével Kocsis István monodrámáját, az Árva Bethlen Kata
főbb részleteit élvezzük:
"Halljad Haller László, te fűzfaága legény! ...Példázza hát az én szerény életem, hogy az
önmagát legyőzni képes ember legyőzhetetlen."...
Varga Vilmos a Bólyai János című monodráma részleteit adja elő:
"Miatta nem vagyok én az Akadémia elnöke" - duzzog János az édesapja, Bólyai Farkas
ellen.
A közeli, felújított barokk templom a Királyhágó-melléki református püspökségé. Itt
működik és hirdet igét Tőkés László püspök.
I. Géza királyunk 1077-es halála után öccse, László herceg lett a király. Ellenségei rettegték a
termetes, vitéz uralkodót. Bőkezűen segítette az egyház gyarapodását. Kemény, de népéhez
igazságos, jólelkű volt. A "kegyes királyt" inkább szerették, mint félték.
A török megszálló még emlékétől is nagyon félt. A Kolozsvári testvérek által remekbe
készített, hatalmas, méltóságteljes ..."megaranyozott, lovas ónszobrát, mely a főegyház
gádorában állott, valamint sz. István, Imre és László gyalog ércszobrait is összerombolta s
ágyukat öntetett belőlük." - írta Hunfalvi. Szent László csontjait szétszórták, az általa épített
székesegyházat rommá tették. A várból akkor alig maradt valami. A későbbiekben e vár
főkapitánya lett mindig az erdélyi fejedelem. Radó Polikárp szerint sírját nem a törökök,
hanem 1565-ben a kálvinistává lett magyarok dúlták fel. Győrött és Esztergomban,
Nagyváradon és Zágrábban vannak Szent László ereklyék, valamint számos ősi, ihletett
templomi freskó, főleg Erdélyben.

A nagyvárad - kolozsvári hadiúton haladunk és hallgatjuk B. Kovács Júlia felolvasását.
Mindig gazdagodunk valamivel.
Mezőtelegd (Tileagd). Székely határőrfalvak. Lakosságukat az 1050-1100-as években
Udvarhelyre telepítették. A tatárok 1717-ig rendszeresen végigrabolták e vidéket.
Hatalmas víztározó magas gátak között, sokáig futunk mellette. Végre jó az út.
Alsólugos (Lugau de Jos), után Tinód (Tinaud). Itt született 1515 körül Tinódi Lantos
Sebestyén. Balassi Bálint udvarában is élt, bejárta az országot. Históriás énekeinek értékét
szövegük dokumentáló jellegén túl inkább a dallamuk jelenti. Ezek - némi átalakulással népdalokban is fellelhetők. Énekeit a Cronica című gyűjteményében Kolozsvárott adta ki.
Híres, krónikás énekei az Egervár diadaláról szóló ének, vagy az Erdélyi história. 1556-ban
halt meg.
Jobboldalt a Királyerdőt látjuk, balról pedig a Rézhegység látszik. Még mindig a Partrumban
járunk.
Kőrösgégény (Ghegie Regie), Kőröstopa (Topa de Cri). Itt óriási, négyméteres, gerendából
rótt kereszten a megfeszített Krisztus. Többszólamú szép zenét hallgatunk, tercelnek is.
Jó úton /E 60/, de nehézkesen halad a busz fel a szerpentínen, a Királyhágó nyúlványain.
Elhagyjuk a Nagyváradi medencét, majd a Királyhágóról (a Buceáról) vidáman ereszkedünk
alá a Sebesköröshöz. Olyan szűk a völgye, hogy a vaspálya mellett a közút már nem fér el.
Fenséges kilátás.
Kolozs megye (Judetul Cluj). Gyönyörű, dimbes-dombos, hegyes-völgyes táj. Több barlang
van itt: a Szelek barlangja, 45 km a jelenleg feltárt szakasza. Bagaméry Béla 1956/57-ben
fedezte fel. Négy emeletes, az alsó aktív, tehát vízfolyásos. Az erdélyi, kolozsvári
barlangkutatást annak idején nem lehetetlenítették el a szekusok, mondhatni, szinte csak a
barlangászok tartották magukat.
Kőrösfeketetó (Negrini). Éppen nyüzsgő, zsibongó vásár van. Megint mély völgyben futunk
a vasút mellett.
Csucsa (Ciucea). Ady-emlékeket már hiába keresünk. Kazettáról hallgatjuk Varga Vilmos
versmondását. Több helyen haladtunk el óriás méretű útmenti kereszt mellett. A bihari
Kalotahavas már látszik, 1836 méter a tengerszint felett. Várnyomok. Barlangok. Nem
messze innen kemény vulkáni kőzetet is fejtenek: dacitot, melyet zúzalék alakjában vasúti
töltésekhez használnak.
Egyszerre csak élénkül a csapat: az őszi kikerics rózsaszínű virágai kandikálnak itt-ott.
Védett, mérges, egyben gyógynövény. A talajban lévő hagymájából fel a szirmokig hosszú
bibeszál ered. Magkezdeményei pedig lent telelnek át. Tavasszal fejlődik csak leveles szára,
júniusig megsárguló, elbarnuló magtermő tokokkal. Tíz hónap a virágzástól számítva! Ezer
másiknál: röpke 2 hét! Teremtője játékos kedvében volt.
Útszélesítés folyik. Ha visszatekintünk, látjuk a lankák, lapályok felett a messzeségben a
karsztos, magas hegyeket.
Bánffyhunyad (Huedin). Kalotaszeg legfontosabb települése és legnagyobb református
temploma. Gyönyörű varrottasok, nemcsak az úr házában, a nép otthonra is, eladásra is
szívesen hímez. Kusztos Tibor lelkipásztor és nyomdász fejleszti a vidéket. Itt ő a világító
fáklya, aki a magyar tudatot erősíti. Itt született 1882-ben Ravasz László református püspök.
Határainkon túl is elismert igehirdető, teológus, igen jelentős egyházi, irodalmi
munkássággal. 40 kilométerrel feljebb Jósika Tibor halt hősi halált.
Kőrösfő (Izvorul Crisului). Utca-hosszat nézegetjük a sok szép portékát. Tisztaszoba,
árukínáló. A Domboldalon, Bartók és Kodály kedvenc templomában Ferenc László főesperes
úr kalauzol bennünket. A templomot a festett fakazettás mennyezetig az Umling ezermesterasztalos család alkotta. Pünkösdkor konfirmálásra ünnepien beöltöznek.
A falon márványtáblára vésték a Világháborúk hőseinek neveit a megkülönböztető
ragadványnevekkel:

Antal György bolygó a Jánosé, Antal György bolygó a Mártoné, Antal György cseme, Antal
György köntös, Antal János menyhárt, Antal Márton nyul, Korpos István kerekes, Korpos
István kolléga, Korpos János ferce, Korpos Márton gatya, Kovács Ferenc csucsi, Kovács
György baka, Kovács György mocsi.
AZ I. V HÁB.-BAN ELESETT HŐSEINK 1914-18. TUDJUK, HOGYHA A MI FÖLDI
SÁTORHÁZUNK ELBOMOL: ÉPÜLETÜNK VAN ISTENTŐL: NEM KÉZZEL
CSINÁLT ÖRŐKKÉVALÓ HÁZUNK A MENNYBEN. III. KOR. 5.1
Elhaladunk a befoglalt Körös forrása mellett és hamarosan jobbra térve keskeny úton
Gyerőmonostorra (Manastireni) érünk. A községet az Árpádkorban itt élő Gyerőfi családról
nevezték el. Az árpád-kori román stílusú templomot a tatárok felgyújtották. Gót stílusban
újult meg. Az L alakú karzat gyönyörű fakazettáit Umling Lőrinc festette. Szószékét egyetlen
kőtömbből faragták. Kékszínű írásos hímzéssel van az egész templom elegánsan
felöltöztetve. Kiss Tibor, rátermett fiatal lelkész úr vezet minket. Az első tatárdúlás után a
védfalat magasították. Lehet, hogy III. Károly óta lett ismét, jelenleg is láthatóan alacsony a
védfal. A templomot kettős rétegű zsindely fedi. Tornya nyúlánk, fiatornyos. Cintermében
több szép síremlék. Az egyik öles kőkereszt vésett szövege:
A Hű nők, gondos anyák egyik kitűnő példányának, ref pap Hori Farkasné szül Aumüller
Rózának kit élte 46, házassága 27 ik évében közrészvét kisért sírjába. Legyen álma csendes,
emléke áldott. Sz.1823 juli:16 + 1869 máj:1.
A község 1561 óta a református vallású. "Cuius regio, eius religio" (akié a hatalom, azé a
vallás) - a földesúr reformált, a népnek követnie kellett.
Mára Oláhmonostorral összenőtt. Itt húzódott Észak- és Dél-erdély határa. A Dél-erdélyen
rekedt legények a katonaság elől Bánffyhunyadra szöktek. Házaikat a hegyekből lehúzódók
elfoglalták. Elsétálunk a frissen épült parókiához. Terméskőből és fából épült, nagy
üvegfelületekkel. Tetőterében a lelkész családja, földszintjén a közösségi termek. Hétköznap
itt tartják az istentiszteleteket, az asszonyok jelenlétében. Vasárnap a lányok, asszonyok
népviseletbe öltöznek és a férfiak is itt vannak. Errefelé minden magyar református, vegyes
házasság el sem képzelhető. A felújított templom felszentelésekor az egész falu együtt
szilveszterezett és az év végi együttlétet évről évre megrendezik.
Civilizáltan mulatnak, szép népdalszóval és másnap újra találkoznak a 11 órai
istentiszteleten. Volt egy népviseletes esküvő is. A gyülekezetnek négyszólamú dalárdája
van! Hagyományszeretet, a népi tárgyakat gyűjtik.
Wertán Zsolt
(folytatjuk)
******

Könyveink, könyveink...
Talán véletlen, talán nem... április-május fordulóján nyílt meg a budapesti Kongresszusi
Központban a Nemzetközi Könyvkiállítás. És májusi számunkban sokezer főnyi - országos
méretekben nem "elsöprő" nagyságú - magyarörmény közösségünk szívet melengetően
gazdag és értékes könyvterméséről számolhatunk be. (Akkor is így van ez, ha az egyik könyv
szerzője, Miklósi Sikes Csaba csupán "tiszteletbeli örmény" - viszont egészen erdélyi!)
"Hisszük, hogy ebben a munkában, benne van az egész magyarság lelke, élete, költészete
tudománya, művészete, folklórja, nagyjai, hősei ás mártírjai."
(Révai Mór 1926-ban, halálos ágyán írott zárszava a Révai Lexikonhoz)

A tanulmány és okmánytár
Bizonyosan sokan vannak Olvasóink között, akik akár 100 - uram bocsá', 140 éves,
halványuló fényképeket őriznek családról, felmenőkről, ősökről. A fényképek barnás
árnyalatúak és többnyire valóban egyre halványulnak, 120-140 évvel ezelőtt ugyanis még a
brómezüst emulzió alkotta a fényérzékeny réteget, amelynek más (gyengébb) a fixálása, mint
a korszerűbb, 70-80 évvel ezelőtt általánossá váló ezüstnitrátos emulzióké, vagy az annál is
korszerűbb, újabb fényrögzítő rétegeké...(hogy a digitális, tehát számsorokkal rögzített
képpontok legújabb technikájáról ne is beszéljünk.)
S a régi képek, a régi fényképészek tevékenysége - talán éppen ezért - izgalmas, érdekes.
Hiszen művelődéstörténet, ipartörténet és családtörténet a javából! A Haáz Rezső Alapítvány
Székelyudvarhelyen jelentette meg idei dátummal Miklósi Sikes Csaba tanulmánykötetét
Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839-1916 címmel.
Nehéz, komoly - de hangsúlyozzuk, a szó nemes értelmében nehéz - olvasmány. Hiszen nem
olvasmány, nem lektűr, hanem hatalmas anyaggyűjtés során létrejött forrásmunka.
A könyv első része a szerző, Miklósi Sikes Csaba tanulmányait tartalmazza az erdélyi
fényképezés történetéből, kezdve a legkorábbi híradásoktól. Kiderül például - vajon, ezt
tudtuk-e? - hogy az erdélyi sajtó már 1839-ben tájékoztatta a közönséget a dagerrotípia
létezéséről (Erdélyi Hírlap, 1839 július 8-i száma)... vagy, hogy: "Eddigi ismereteink szerint
az 1840-es években Marosvásárhelyen, Aradon, Temesváron, Nagyszebenben, Brassóban,
Kolozsváron és Nagyenyeden összesen 16, név szerint is ismert dagerrotípista működött,
amelyhez a következő évtizedben újabb 25-30 név csatlakozott." - mint Miklósi Sikes írja.
Olvashatunk ezután tanulmányt erdélyi és magyarországi fényképészekről, Romániában
Szathmári Pap Károlyról, aki a román fejedelem első udvari fényképésze volt (no meg festő).
Orbán Balázs fényképeiről is találunk érdekes tanulmányt (aki egy vagyont -"erdélyi bárói
vagyont" áldozott a Székelyföld történeti-néprajzi kutatás-anyagrögzítés során a korabeli,
nehéz és drága fényképezésre, és annyit azért tudunk róla, hogy ezeknek a felvételeknek az
alapján a híres, alapműnek számító monográfia metszetei készültek - s tudjuk azt is, hogy az
"erdélyi báró" vagyona jó esetben is csak tizede volt egy magyarországi bárói vagyonnak)...
Érdemes Miklósi Sikes Csaba tanulmányából többet is megtudnunk erről a tevékenységről. A
kötet második része egy hallatlanul részletes névmutató és jegyzék, illetőleg sajtószemle, a
kötet végén pedig egy csokor régi-régi fénykép...
Végre egy Czetz-könyv!
Vannak kisebbségi önkormányzatok, amelyek a rájuk bízott közpénzt (vagy a státuszukból
eredő - pályázati - lehetőségeket) igenis, a köz, az össz-magyar kultúra javára fordítják.
Minden jel szerint ilyen a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat is, amely az örmény
származású magyarok kultúráját és a magyar kultúrát egyaránt ápolva s nem elválasztva
könyvsorozatot indított. A sorozat emblémája (Háló László kedvesen Kós Károlyoshangulatú munkája) olyan tulipán, amelyet akár mécsesnek is nézhetünk... hisz fényt áraszt.
Az embléma három betűbál álló rövidítése: mök. Magyar-Örmény Könyvtár.
A sorozat első kötete, amelyet kezünkben tartunk, a Czetz János: Emlékezéseim címet viseli.
Éppen ideje volt!
Hiszen annyit - s joggal - hivatkozunk Czetz ezredesre, emlegetjük argentínai éveit, a
hatalmas munkát, amelyet az ottani hadsereg szervezése érdekében véghezvitt... most hát itt
van teljességében a saját visszaemlékezése.
A Bevezetés után következik négy fejezetben, két melléklettel magának Czetz Jánosnak, azaz
Juan F. Czetznek, az argentin hadsereg nyugállományú ezredesének szövege (mondjuk így:
tollba mondott emlékezése).

És itt van az, ami az ilyen jellegű könyvek legalapvetőbb létjogosultságát bizonyítja: a
nagyszerű, aprólékos jegyzetelés, amely a kolofón szerint Dr. Kedves Gyulát dicséri.
Gyanítom, hogy az egész kötet méltó kiállításában nagy szerepe lehet a sorozatszerkesztő
Fancsali Jánosnak.
Van részletes névmutató és helységmutató, amelyek - s ezt minden, effélével foglalkozó
ember tudja - elképesztően fontosak. (És elképesztően sok munkával jár az összeállításuk.)
A Hadtörténeti Múzeumból származó képek, valamint Szikits Péter színes fotói ékítik a
kötetet. Ez pedig egyáltalán nem "illendőségi" megállapítás, érdemes ugyanis szót ejtenünk a
könyv külalakjáról is.
A szokott (A/5-ös paperback-formátumnál) kevéssel nagyobb formátumot igen jól
választották meg a könyv szerkesztői: az úgynevezett "vágott B/5 méret" és finom papír,
valamint a nyomda-kötészet (Holló és Tsa Bt) munkája következtében a belívben elszórva azaz nem egyetlen helyre gyűjtve - igen jó minőségű, műnyomó papírra készített dokumentum-fotókkal, fac similékkel és három színes képpel ékes a kötet.
Ezek után valódi és őszinte izgalommal várjuk a "mök" következő kiadványát és kívánjuk a
Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, személy szerint Fancsali Jánosnak, hogy
legyen energiájuk és anyagi lehetőségük arra a második... harmadik... vagy a "mök" sokadik
kötetének megjelentetésére!
Egy könyv Kádár Józsefről
"Hogyan születik a lüdérc? Hát egészen egyszerűen. Fekete tyúk első tojását, melyet
nagycsütörtökön tojt, tegye a hóna alá egy olyan szűz leány, aki mindent tud kieszközölni.
Így tartják ezt Váralján, ahol most, 1921 tavaszán is van egy belőle. Én mondom utánuk,
hogy ennek, aki tudja, úgy hasznát veheti. A télen történt ugyanott, hogy egy emberpár
éjfélkor hazamentében egy csirkét lát bódorogni az utcán. Az asszony megsajnálja, s beviszi,
s az ágy alá teszi, hogy ne fázzék. Hát egyszer megszólal, vékony csirkehangon: `Jóasszony,
jótettedért mit kívánsz?' Többszöri ismétlés után hallgatás... De csak nem hagy fel a
kérdezéssel. Megbosszankodik erre az asszony, mondván: `Lóganét'. Reggel, alig nyitják ki
szemüket, hát az egész ház tele van lóganéval. Takarítják egész nap, de munkájuknak nincs,
nem volt látszata. Nem tudták kitakarítani, alig tudtak lefeküdni. Éjjel megint megszólal: `Mit
kívánsz?' Ekkor azt mondta: `Nem kívánok egyebet, csak vidd el, amit hoztál.' És másnap
reggelre kelve tisztább volt a szoba, mint valaha. (Bálványosváralja)"
"A forgószélről azt tartják, hogy porában az ördög van és ez forgatja, és ha a forgás közepébe
egy kést dobnak, az ördögöt megtalálják, s belőle vér fog folyni. (Rozenberg Irén, Galgó)"
Mielőtt azt vélné, Kedves Olvasó, hogy lapunk babonatárrá változott, sietünk elárulni, hogy
ilyen s hasonló feljegyzésekből összesen 229-et talál egy remek könyvben, amely a ProArmenia kiadásában jelent meg tavaly, 2000-ben, Szamosújvárott.
A könyv Kádár József néprajzkutató Népi csodás történetek, hiedelmek és szokások című
munkáját tartalmazza. A néprajzkutatóról a könyvet összeállító Kiss Ferenctől olvashatunk
egy bevezető tanulmányban s innen tudhatjuk meg, hogy Kádár József Várfalván (az Aranyos
vidékén) született 1850-ben s az első két elemi után a tordai Unitárius Gimnáziumba került.
(Ez akkoriban, az igyekvő s intelligens erdélyi társadalomban - lévén pedig Kádár földműves
szülők gyermeke - szinte természetesnek mondható.)
Következett az unitárius teológia, tanári pálya, illetve a budapesti Polgári Tanítóképző. Némi
szamosújvári kerülő után Désre helyezték.
És most kénytelenek vagyunk, közbevetőleg részletesebben szót ejteni Kiss Ferenc bevezető
tanulmányáról, aki Kádár önzetlen egyéniségéről ír... lévén maga is önzetlen.

Kiss Ferenc ugyanis nemhogy egyszerűen "ismerteti" a néprajzkutató pályafutását, méghozzá
olvasásra igencsak érdemes, méltó tanulmányban, de a szó legszebb értelmében
kultúrtörténeti - s Kádár József munkásságához is méltó - írást közöl.
Szót ejt századvégről, Désről, persze Kádár Szolnok-Doboka vármegyére vonatkozó
munkájáról, egyház- és várostörténeti munkásságáról, amely két város és 404, még a XX.
században létező, vagy időközben eltűnt falu viszonyairól, beszél az oly ritkán emlegetett,
XIX. század végi magyar pozitivista történetírásról is, arról, hogy milyen módszerrel
dolgozott a kutató... "A város régi nevét 1902-ben, a 16.098-as belügyminiszteri rendelettel, a
hangtani sajátosságok megőrzésével, Désre változtatják." - írja Kiss Ferenc - vagy: "Dés
jelentősebb eseményei közé tartozik, hogy 1437. július elején a fellázadt parasztok hada a
város közelében győzte le Csáky László erdélyi vajda nemesi seregét." (Tegyük hozzá a
teljesség kedvéért, hogy ez a híres, Budai Nagy Antal-féle felkelés egyik nagy csatája - a
szerk.) S ezután jut el a tanulmányíró, kötetszerkesztő Kiss Ferenc odáig, hogy Kádár
munkásságáról, a népi babonák és hiedelmek gyűjtéséről beszéljen.
Egyebek között ezt írja:
"Kádár elfogulatlanságát bizonyítja az is, hogy monográfiájában egy másik, a XVII. század
elejéről származó és Alsóilosván őrzött Mária kegykép történetéről is beszámol. Erre
vonatkozó adatait azért tarthatjuk jelentőseknek, mivel az alsóilosvai kegykép emléke az idők
folyamán az ortodox közösségekben elhomályosult és erre már csak Kádár leírása nyújt
felvilágosításokat." - írja bevezető tanulmánya vége felé.
A kiváló, érdekfeszítő tanulmányon túl elismerés illeti azért is, mert kiválóan jegyzetelt,
remekül szerkesztett könyvet tarthat kezében az, aki kézbe veszi.
Bár tennék minél többen!
A könyv olvasása közben magamnak is választottam egy idézetet ebből a
kedves, erdélyi babonatárból:
"Ha szerelmes vagy valakibe, végy fel a lábnyomából port vagy sarat, tedd a zsebedbe, három
pénteken át hordozd, s biztosan a tiéd lesz. (Dés)"
Hát... por, sár akad. Kérdés, akad-e tisztességes lábnyom?
Mert tisztességes könyv - hálistennek - akad.
dcs
******

Érdemes tudni...
Kik voltak örmény származású miniszterelnökök, miniszterek Magyarországon
1867- 1919 között:
Miniszterelnökök:
Lukács László 1912. április 22. -1913. június 10. között
Dr. Pattantyús Ábrahám Dezső 1919. július 12 -1919. augusztus l2. között
Miniszterek:
br. Dániel Ernő közmunka- és közlekedésügyi miniszter
Gorove István közmunka és közlekedésügyi miniszter, földmívelés-, ipar- és
kereskedelemügyi miniszter
csejtei Kristóffy József (anyja neve: csiksomlyói Csiky Gizella) belügyminiszter
Lukács Béla közmunka- és közlekedésügyi miniszter
Lukács György Vallás- és közoktatásügyi miniszter
Lukács László Őfelsége személye körüli miniszter, belügyminiszter,
pénzügyminiszter, közmunka-, közlekedésügyi miniszter
dr. Pattantyús Ábrahám Dezső pénzügyminiszter

Szilágyi Dezső (anyja neve:Lukács Anna) igazságügyminiszter, a
képviselőház elnöke
******

Hollósy Kornélia
"Született 1827 április 13-án a temesmegyei Gertenyesen. Apja Korbuly Bogdán, az előkelő,
gazdag Korbulyok ivadéka volt, s nevét csak 1932-ben változtatta Hollósyra, amidőn I.
Ferenc császártól `gertenyesi' előnévvel donációs nemességet kapott. Anyja Csausz Magda, a
nagyhírű pesti orvosprofesszornak, Csausz Mártonnak volt a nővére." - olvashatjuk a XIX.
század talán legnagyobb magyar szopránjáról az I. világháború után megjelent Magyar
Színművészeti Lexikonban, amely azt is közli, hogy a művésznő teljes neve Hollósy Kornélia
Júlia Klára volt. Megtudjuk, hogy tizedik gyermekként született s a szülés édesanyja életébe
került, apja egy temesvári zárdába vitte tanulni, ahol hamar fény derült a leány gyönyörű
hangjára, énektehetségére.
A szócikk így folytatódik:
"...már 11 éves korában elhatározta, hogy énekesnő lesz. Ámbár szülője s szűkebb rokonsága
örült a leányka kiváló képességének, hallani sem akartak erről a merész elhatározásáról.
Kornélia azonban szinte hősies elszántsággal szakított az előítéletekkel, lemondva a biztos
jólétről, vagyonról, 15 éves korában kikérte apai örökségét s Bécsbe ment, hogy Salvi Máté
udvari operaigazgató tanítványa legyen."
Hogy végülis hová jutott, mit ért el Hollósy Kornélia, azt leginkább két jelzésen mérhetjük le.
Kezdjük az újabbikkal. A budapesti, 1984-es kiadású Brokhaus Zenei Lexikon ezt írja róla:
"...lírai- és koloratúrszoprán. Déryné és Schodelné mellett a 19. sz.-i magyar operajátszás
korszakos jelentőségű primadonnája. /.../ 1845-ben Korfuban debütált Verdi Ernanijának
Elvira-szerepében."
Következett aztán Torino, Bukarest, a pesti Nemzeti Színház, Bécs, Varsó, majd ismét
Budapest, ahol 1862-ben vett végleg búcsút a főváros közönségétől és még évekig vidéki
városokban turnézott. (Ezen fellépések tiszteletdíjának felét mindig jótékony célra, óvoda,
iskola építésére adományozta.) Képtelenség volna felsorolni akár csak egy részét is
szerepeinek és fellépéseinek, vagy sorban idézni a róla, énekéről, játékáról és gyönyörű
hangjáról megjelent kritikáknak, írásoknak akár töredékét is.
Az erdélyi örmény származású nő - mint olvastuk: 15 évesen! - hatalmas elhatározást hajtott
végre. Tegyük hozzá: a feljegyzések és emlékiratok szerint Korbuly Bogdán nem helyeselte
leánya lépését, de nem is akadályozta meg!
Azzal kapcsolatosan, hogy magyar, örménymagyar művészként ki is volt Hollósy Kornélia,
érdemes még néhány idézethez folyamodnunk. A már idézett Magyar Színművészeti Lexikon
(amelynek szócikkét egyébként életrajzírója-kutatója, a makói Diósszilágyi Sámuel írt, aki a
művésznőről 1927-ben emlékkönyvet is összeállított a születése százéves évfordulója
tiszteletére) ezt a megállapítást tartalmazza:
"Meyerbeer, midőn az `Észak csillaga' fuvolahármasában énekelni hallotta, Párizsba hívta,
mások is csalogatták máshová is, többször is, azonban mindig ellenállott a csábításnak s
itthon maradt, hogy itthon szolgálja a magyar színészet, a magyar opera szent ügyét. Azét a
színészetét, amely társadalmi állásának emelését, megbecsülését nagy részben éppen Hollósy
Kornélia színpadra lépésének köszönhette."
Hogy ez igazán mit is jelenthetett, azt jól ábrázolja Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház
története (Budapest, 1937) című munkája. A szerző könyvét néhány más, nagy név mellett
szinte végigkíséri Hollósy Kornélia emlegetése, (miközben a Nemzeti Színház első fél
évszázadáról s nem az énekesnőről szól a munka). Rédey ezt írja:

"A másik, sikeresebb hazai újdonság Doppler Ferenc operája: Benyovszky, v. A kamcsatkai
száműzöttek, ezt tizenöt évig játszották /.../ Diadala összefügg az új, nagy énekesnő, Hollósy
Kornélia feltűnésével."
Tudjuk, hogy Erkel egyik leghíresebb operájában, a Hunyadi Lászlóban van egy ária, amelyet
hagyományosan "La Grange-áriának" neveznek (Szilágyi Erzsébet szerepének egyik áriája,
egy koloratúr-darab), ugyanis ilyen nevű francia énekesnőnek írta a szerző. De - mint Rédey
mondja - a francia La Grange Anna azért énekelt fél évig a Nemzetiben, mert: "a mi Hollósy
Kornéliánk akkor a varsói cári operában énekelt."
"Az operai társulat Hollósy Kornélia visszatértével magas szintre lendült..." Számos nagy
szerepe közül említsük Meyerbeer operáit: Észak csillaga, valamint Az afrikai nő, vagy
Erkeltől a Hunyadi László.
1862-ben pedig, amikor a nemzet színházának 1837-ik évi megnyitása 25-ik évfordulóját
ünnepelték: "Végül az operai együttes ünnepelt. Erkel remekének, a már kétszázadik
előadása körül járó Hunyadi Lászlónak templomi esküjelenetével. Hollósy Kornélia már nem
vett részt benne, egy hóval azelőtt végképp elbúcsúzott az új Erkel-operának, Bánk bánnak
Melindájával. Az utolsó évben diadalt diadalra halmozott Verdi Tévedt nőjének, Meyerbeer
Dinorahjának, Mosolyi Szép Ilonjának bemutatóján. Fejedelmi búcsúztatót kapott, a fővárosi
közönség küldöttségének élén Reményi Ede üdvözölte, díszes karpereccel övezve csuklóját,
Erkel pedig nemzetiszalagos babérkoszorút illesztett homlokára. Éjfélkor legjobb
zeneművészeink éjizenét adtak szállása előtt, az első hegedűt ebben is Reményi játszotta."
(Megjegyzésül csak ennyit: azt talán mondanunk sem kell, hogy Reményi Ede a kor világhírű
hegedűművésze, azt azonban talán igen, hogy Verdi Traviatáját játszották akkoriban Tévedt
nő címen.)
Hollósy Kornéliának bizonyára - művészete mellett - személyisége is közrejátszott abban,
hogy általa "magas szintre emelkedett a hazai operajáték". Erkel Bánk bánját - mint a már
idézett Rédey írja:
"Végre 1861 március 9-én bemutatták. A nézőtér fulladásig megtelt, a bevétel meghaladta az
1300 forintot. A dalműnek íziglen magyar szelleme, dráma kifejező erejének gazdagsága
mély és tartós hatást tett, azt /tett - a szerk./ a lelkes odaadású előadás is, melyben Hollósy
Kornélia hangjának varázsa, játékának költőisége széltére hódított. Az ő megindító Melindája
mellett főleg Füredi tüzes Peturját ünnepelték..."
A művésznőt, a magyar opera csillagát - akinek varázslatos hangja és játéka "széltére
hódított" -1890. február 10-én vitte el egy influenzajárvány. Még nem töltötte be a 63-ik
évét...
******
Anyák Napja is májusban van... olvasóinknak - az édesanyáknak - ezt a virágot nyújtjuk át:
Utánközlés az Armenia 1904-es számából

Üzenet
Üzenetem vagyon az édesanyámnak,
Arra járó népek, szóljatok be nála,
Mondjátok, hogy fia egészséges, jól van
S hazafelé néz majd karácsony napjára.
Mondjátok, hogy most is munkás, dolgos ember,
Amit elvet, azért aratás is várja,
S kandalló tüzénél elmerengő lelke
Gyakran gondol haza, szerető anyjára.
Mondjátok, hogy szíve most is csak a régi
S ami onnan fakad, az a pár dal, ének

Most is csak visszhangja, mocsoktalan tükre
Hitében fogamzott egyszerűségének.
Mondjátok, hogy a hír szárnyra vette nevét,
Pesti lapok hozzák versét nyomtatásba',
S amiről álmodott kisdiák korába',
Vágyait lassankint teljesülni látja.
S aztán mondjátok meg az édesanyámnak
- De hisz sok volna még, nagyon sok-sok hátra...
Ha mind elmondjátok, mit mondana fia
- Pedig neki kell majd sokat mondania Hogyha hazanéz majd karácsony napjára.
Ifj. Issekutz Gergely
******
Májust így is nevezhetnénk; "Lászlóffy hónap"
Ugyanis ennek a hónapnak szülötte két Lászlóffy-testvér :
Lászlóffy Aladár
költő, író, műfordító, szerkesztő (Torda 1937. május 18.)
Kossuth díjas, József Attila díj és számtalan díj, kitüntetés birtokosa.
Számtalan verseskötet, regény, kismonográfia, novellák, gyermekmesék alkotója.
Lászlóffy Csaba
költő, író, műfordító, szerkesztő (Torda 1939. május 21.)
Rendkívül termékeny, felsorolhatatlan mennyiségű verseskötet, elbeszélések, esszénovellák,
drámák alkotója, több díj tulajdonosa.
És az új generáció:
Lászlóffy Zsolt
zeneszerző, zongoraművész, karnagy, tanár.
Kolozsváron született (1973. május 18.), édesapja Lászlóffy Csaba
Egy pályakezdő zeneszerző arcképe

******

Lászlóffy Zsolt
Lászlóffy Zsolt, aki még csak huszonhét éves, sokirányú tehetséget mutat fel erőteljesen,
aminek köszönhetően megjósolhatóan nem csak a román-magyar határt lépi át könnyűszerrel,
hanem át fogja repülni a schengeni határokat is, amelyek a kultúrában korántsem maradnak
oly látszólagosak, tehát mindegyik új térhatást jelent majd szerzőnk életében.
Ám ne vesszen tekintetünk a jóslatok távlatába. Figyeljünk a jelenre és a közelmúlt évekre.
Az 1973-ban Kolozsvárott irodalmi családba született Zsolt (édesapja Lászlóffy Csaba,
nagybátyja Lászlóffy Aladár) 1991-től a Gheorghe Dima Konzervatórium növendéke. Mára
számottevő műlistát épített fel, melynek legkorábbi vállalt darabjai tizenhat éves korából
valók. Zongora- és orgonaművek, kamarazene mellett kórusok, dalok, egy zenekari és egy
oratorikus kompozíció mellett színpadi kísérőzenéket is találunk.
Lászlóffynál ez utóbbi több mint alkalmi kirándulás és pénzkereseti forrás: ő ugyanis 1998
óta a kolozsvári Állami Magyar Opera korrepetitora és karmestere is, a zenés színpad tehát

elementáris megnyilvánulási formája. Előadóművészként nem csak a dirigensi pulpituson
találkozhatunk vele: zongora- és orgonakoncerteket is ad.
Ha mindehhez hozzátesszük, hogy zenetudományi tanulmányokat is végez, az all round jelző
a legkevesebb, amit elmondhatunk.
S csakugyan a legkevesebb. Mert Lászlóffy Zsolt komoly művész. Nem a félút
eredményeivel megelégedő, s abból máris aratni kívánó fajta, hanem mindig magasabbra - s
egyben mindig elmélyültebbre - törő alkat. Ez vezette kolozsvári mestere, Terényi Ede
osztályából a budapesti Zeneakadémián folytatott posztgraduális tanulmányokra is, ahol
egykori földijének, Orbán Györgynek lett tanítványa. Jelenleg itt doktorandus, Jeney
Zoltánnál.
"Figaró itt, Figaró ott" - tréfálkozhatnánk Lászlóffy Zsoltra célozva. Hetenként fordul meg
Pesten, miközben otthoni feladatait is ellátja, de nem volt meglepetés Pforzheimben
találkoznom vele Sári József e lapban nemrég méltatott új operájának bemutatóján vagy a
szombathelyi Bartók szemináriumon sem.
Mindezt nem egy fontoskodó, küldetés-tudatának külsőségeket kölcsönző ifjú titán teszi.
Csöndes, szelíd fiú - igen, hadd mondjam ma még így: fiú, noha már most is férfiú. Zenéje
sokszínű, életkorához illően a kortárs irányzatokból táplálkozó, de egyik mögé sem
fölsorolható. Szigorú szakmai alapossággal megszerkesztett kompozíciói gondolati lírát
hordoznak - ám ez nem holmi szárazság eufemisztikus megfogalmazása. Lászlóffy Zsolt
ugyanis hangulatosan hangszerel, muzsikájának színvilága vonzó.
Ez teszi élvezetessé 1990-ben komponált Algoritmusát, amely mögött matematikai
gondolkodást sejthetünk, akárcsak az egy évvel korábbi Fraktálok zongoratanulmánya
esetében, ám a hallgatót, akire a látens konstrukció nem tartozik, van minek lekötnie.
/.. /
Lászlóffy Zsolt vokális zenéje is figyelemre méltó. Tanárának, Demény Piroskának állít
emléket 1995-ben az Alma redemptoris materrel. A legalább 23 énekesnek inkább szólistának
kell lennie, mint kórustagnak, épp csak a kórustag közösségbe húzódásával kell tolmácsolnia
a rendkívüli technikai nehézségű, ám e virtuozitása révén szinte fiziológiailag is hatásos
zenét.
A reneszánsz komponistaelőd, Pierre de la Rue szavaira íródott ugyanabban az évben,
ugyancsak vegyes karra a Chanson aride (Száraz ének), Paul Éluard versét zendíti meg a
vonósok, ütők, cseleszta, hárfa és zongora révén franciásan színezett Premierement (Először)
című mezzoszoprán dal (1997).
A nagybáty verse (Tibeti kantáta) inspirálta Lászlóffy Zsolt egyik legihletettebb művét, az In
memoriam Körösi Csoma Sándor-kantátát (1992). Énekszólama, de még vonósnégyes
kísérlete is puritán eszközökkel építkezik, ám rendkívül hatásosan.
Amilyen visszafogottan, ám hatékonyan dolgozik maga az alkotó: Lászlóffy Zsolt.
Hollós Máté
Megjelent a Kritika 2000. novemberi és a
Szabadság 2000.dec.16. számában
(A cikket némi rövidítéssel közöltük)
******
A Fővárosi Örmény Klub áprilisi találkozójának meghívóján a következő műsorcím
szerepelt:
„Az út csak visszafelé vezet előre”
Ez ugyan Kátay Mihály festőművésztől való, ám az egész áprilisi klubtalálkozó
hangulatát meghatározta: mert „emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék!” – mint az
EÖGYKE- füzetek címlapja is hirdeti

...múlt, jövő …
Április 19: a rendszeres, havonta megtartott találkozó a Fővárosi Örmény Klub estjén.
Időpontját tekintve éppen az 1915-ös genocídium emléknapjának közelében.
Ne vegye senki olcsó viccnek, ha ezt kell írnunk: a klubest legmeghatóbb, legfelemelőbb
pillanatáról nem közölhetünk fotót, mert nincs... A háziasszony javaslatára ugyanis a
jelenlévő 70-80 ember felállt, némán, vigyázzban... adózott a vérengzések áldozatai
emlékére. És nem volt jelen hivatásos fotóriporter, hogy érzelmeket félretéve, csak saját
munkájával törődve, felvételeket készítsen az emberekkel telt teremről, ahol némán,
meghatódottan és elgondolkodva áll örmény származású és nem örmény származású
egyaránt...
Ezt az ünnepi, szomorú gondolatokkal teli pillanatot megelőzte dr. Issekutz Sarolta előadása
a témáról. A háziasszony immár legalább egy évszázados eseményeket és a korabeli, erdélyi
magyarörmény Armeniában Szongott Kristóf által fordított sajtójelentéseket idézett fel.
Gondolatmenete az volt, hogy amit egyetlen emléknap kapcsán 1915-ös népirtásnak
nevezünk, az a legkevésbé sem 1915-ben kezdődött. Fájdalmas bizonyságul az Armenia
1904-es évfolyamából idézett két hírt.
A két rövid, tömör iszonyat a következő: (miután ezúttal nem a kulturális csemege a lényeg,
hanem... hanem maga a tény, ezért nem a száz évvel ezelőtti, eredeti, Szongott-féle
helyesírással ismételjük a szöveget:)
Marzuan városában (Törökországban) tűz ütött ki, mely irtózatos módon pusztított azon
városrészekben, hol az örmények és görögök laktak: 600 ház és 200 bolthelyiség égett le.
Azt gyanítják, hogy a várost a törökök gyújtották fel és e gyanút táplálja még az a körülmény
is, hogy a szerencsétlenség színhelyére érkezett két csapat török tűzoltó közül bár egyetlen
egy még kísérletet sem tett arra, hogy a tüzet oltsa. Sőt, ellenkezőleg, a hír most is
megcáfolatlanul tartja magát, hogy víz helyett kőolajat (petruleom) fecskendeztek az
örmények házaira.
Menekülés közben, a futás zűrzavarában hetven kis örmény gyermeket tapostak össze, kik
szörnyethaltak. Az örmények anyagi kárát, mit ezen tűzvész alatt szenvedtek, 1 millió
forintra becsülik.
A másik hír, ugyancsak az Armenia 1904-ik évfolyamából:
A fenyegetett örmények. Konstantinápolyi táviratok szerint Erzerumban a különböző kurd
törzsek újból támadást akarnak intézni az örmények ellen, hogy elfoglalják azoknak birtokait.
Ezen szándékukban az utóbbi időben nem akadályozták meg az Oroszország határát átlépő
néhányszáz zavargót. Ezek ezidő szerint Szászun környékén vannak és a vilajetbeli
hatóságoknak katonai üldöztetésüket el kellett (volna) rendelniük. Az erzerumi orosz konzul
kozákcsapatot kért a konzulátusok védelmére és az esetleg hozzájuk menekülő örmények
védelmére. A helyzet a kurd-örmény vilajetekben, tekintettel az igen ellenszenvessé vált
hámidie-lovasságra, egyre súlyosabb, igen komoly és erélyes rendszabályokra van szükség,
hogy az erőszakoskodásoknak elejét vegyék...
Külön, a második híradással kapcsolatban, keserű iszonyattal tölti el az embert az, hogy a
kurdok, akiket a XX. század elején a török hivatalos körök hallgatólagosan, kimondatlanul is
"felhasználtak" örményirtásra, néhány évtizeddel később maguk áldozatai nap mint nap az
immár ellenük irányuló, népirtás-jellegű tevékenységeknek... (Ezt a hírekből évek óta
tudjuk.)
S az embert még véletlenül sem valamiféle káröröm fogja el, hanem a mély szomorúság...

Ezeket, a háziasszony által elmondott s ismertetett tényeket és gondolatokat követte a
döbbent, őszinte, egyperces néma felállás.
"Ó, Uram, hozz békét az emberek szívébe..."
A klubest második része pedig - mondhatni, immár hagyományos ez a Fővárosi Örmény
Klub estjeinek sorában - ismét meglepetést hozott.
Vendégeink voltak: Kátai Mihály festő- és zománcművész, valamint Szilvay Ingrid
orgonaművész, akiről már tapasztalatból tudjuk, hogy szépen énekel.
Nos, a meglepetés az volt, amit a művészpáros ajándékaként Szilvay Ingrid hozott. Előző,
áprilisi számunkban elolvasta a magyarul és Szongott átírásában örményül is közölt húsvéti
dalszöveget... és zenei képzettsége révén rájött, hogy az örmény szöveg ritmusa, prozódiája
tökéletesen egyezik Bartók Béla Román táncok című, zongoraátiratban jól ismert, egyik
dallamával, amelyet népdalkutató útja során jegyzett le a nagy zeneszerző románok között s
amelyről feltételezhető, hogy - hajlásai, dallammenete - örmény eredetű...
Dalt hallottunk hát Szilvay Ingridtől... az előbb említett dallamra, az előbb említett
szöveggel...
Ezután Kátai Mihály beszélt színesen, érdekesen arról, miként látja festőként a világot,
részletesen mesélt az elmúlt évtizedekben (a 60-as és 70-es években) a hivatalos
kultúrpolitika ellenséges hozzáállásáról a tűzzománc kérdésében.
Kátai külön tehetsége, hogy olyan, bonyolult művészettechnikai kérdésekről (s ilyen a
tűzzománc körül bőven akad) élvezetesen tud beszélni, magyarázni, mint például az, hogy
hány fokon s milyen pigmenteket lehet az üvegmasszába égetni...hogy a művész olyan
eredményt érjen el, amilyent szeretne... S hogyan él együtt ő, az alkotó és az anyag, valamint
a tűz - az elemi világ részei - a munkában, miként kell neki elfogadnia a természet önálló
hatását, vagy éppen küszködnie vele.
Kátai Mihály beszélt ezután általános életfelfogásáról, világképéről is, érdekes természetesen: vitatható - módon eredeztetve a képzőművész anyaggal való küszködésének
tapasztalataiból a nemzeti-politikai-emberi-társadalmi egészre vonatkozó, illetve a történelem
folyamával kapcsolatos felfogását.
A klubestet az ő műveit ábrázoló, vetített képekkel színesítette.
dcs
******

május, május, május…
Kövér István úr (Budakeszi) alapvetően a Gudenus-féle könyvre alapozva elkészített egy
naptár-jellegű összeállítást. Itt most a májushoz valamiképpen kapcsolódó, s a magyar
kultúrában, közigazgatásban, honvédelemben, művészetekben komoly szerepet betöltő
személyeket sorolja fel.
BOCSÁNCZY ADOLF - honvéd százados
1830., ? - + 1884. máj. 9. Zilah. Nemesi származású. 1872-1875. országgyűlési képviselő.
Szilágy megye alispánja, Szilágysomlyó polgármestere. Gudenus: 16. - Bona: Kapitányok
123; - Örmény hősök.
BOGDÁNOVITS VIRGIL, pojeni - honvédhuszár százados
* 1829. dec. 6. Elemér - + 1899. máj. 10. Nagybecskerek. Apja B. Dávid, cs. kir. százados,
Bona: Kapitányok 126; - Örmény hősök.

CSÍKY LAJOS, csíksomlyói - számvevőtiszt
* 1813. Újarad, - Tornya, 1880. máj. 15. Cs. János és Lippai Arabella fia.
Gudenus: 68. - Bona: Hadnagyok I-278
KÖRTVÉLYESSY MIKLÓS LÁSZLÓ, ásgúthy - honvéd hadnagy
* 1831. máj. 24. Temesrékas, - + 1895. máj. 8. Merán, Tirol. K. János Sándor és baracházi
Capdebo Anna fia. Ítélőtáblai bíró.
Gudenus: 44.- Bona: Hadnagyok 11-305.
NOVÁK (TIVADAR) TÓDOR IMRE ISTVÁN, vásárhelyi - honvéd-huszár főhadnagy
* 1819. nov. 5. Szamosújvár, - + 1901. máj. 14. Paks. Apja N. Jakab Péter, örmény kat.
Törvszéki bíró Tolna m.
Gudenus: 364. - Bona: Hadnagyok II-584. - Örmény hősök tábl. 30.
A közölt anyaggal kapcsolatosan felhívást teszünk közzé: kérünk mindenkit, akinek
tudomása, adata - esetleg dokumentuma - van az 1848/49-es szabadságharc erdélyi
örménymagyar résztvevőivel kapcsolatban, küldje el szerkesztőségünk (Budapest, 1015
Donáti utca 7/a) címére!
Segítőkészségüket előre köszönjük!
******

Hiradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. május 17-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén)
és bankszámlán is el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Könyvadományokat gyűjtünk a TÉKA könyvtárának támogatására! Elsősorban a magyar
irodalom alapműveire számítunk!
--Köszönettel vettük Tarpiaian Dikrán 10 dolláros adományát, amelyet az erzsébetvárosi
templom javára ajánlott fel. A küldeményt hamarosan eljuttatjuk a kedvezményezettnek.
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011, Fax: (I) 201-2401

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 52. szám
2001 június
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Június
"Szenvedett, keresztre feszítették, eltemették, harmadnapra feltámadt; ugyanazzal a
testtel felment a mennybe és az Atya jobbára ült."
Íme, itt vannak összefoglalva Jézus életének végső eseményei nagypéntektől pünkösdig.
Minden évben végigéljük, ha együtt vagyunk az egyházzal. A nagypéntek tragédiája után
senki sem gondolta volna, hogy lesz kibontakozás. Ez történt meg a feltámadásban. Jézus
többeknek megjelent, és tanítványait hitükben megerősítette. Azután visszatért a mennybe,
ahonnan eljött. Az ábrázolások szerint az Atya jobbján ül, vagyis Vele egyenrangúan
uralkodik a világ felett. Jézus életének eseményei hasonlítanak a mi életünkhöz is,
mindannyiunk életének megvannak a tragédiái, de mindenütt, mindenkor megjön a mi
Uralkodónktól a megoldás, a kibontakozással a beteljesülés.
Dr. Sasvári László
******

A Jakabffy Napok visszhangja
Utánnyomás (rövidítésekkel) a kolozsvári KRÓNIKA 2001 május 22-i számából

Bartók mellett említendő
Jakabffy Elemér kisebbségi politikusra emlékeztek

Vasárnap Lugoson folytatódott a Jakabffy Napok rendezvénysorozata. A politikus lugosi
szülőházán levő emléktábla megkoszorúzását követően Pomogáts Béla, a Magyar
Írószövetség elnöke, dr. Issekutz Sarolta budapesti örmény kisebbségi képviselő, Szekernyés
János temesvári művelődéstörténész és Bakk Miklós politológus méltatta a neves közíró,
jogtudós munkásságát.
/.../ A háromnyelvű - magyar, román és német - emléktáblánál Marius Martinescu
polgármester románul, Bakk Miklós politológus, a Jakabffy Alapítvány kuratóriumának tagja
pedig magyarul méltatta a 120 ével ezelőtt született politikus munkásságát. Ezt követően

délután hat órától a városi Művelődési Házban a közíró életművét bemutató és értékelő
konferenciát tartottak.
Az előadássorozatot megnyitó Pozsár József RMDSZ-es alpolgármester röviden méltatta,
mit jelent ma a szülővárosnak Jakabffy Elemér szellemi hagyatéka. Ezt követően Pomogáts
Béla, a Magyar Írószövetség elnöke a jogtudós három olyan tulajdonságát emelte ki, amely
példaszerűvé avatja tevékenységét. "Jakabffy - mondta Pomogáts - tudományosan és
szakmailag felkészült, erkölcsileg rendkívül következetes közép-európai politikus volt." Dr.
Issekutz Sarolta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke a
magyarörménységnek az erdélyi kultúrában betöltött szerepét mutatta be, majd ismertette az
örmény származású - Szamosújvárról Krassó-Szörény megyébe elszármazó - Jakabffy család
történetét. Szekernyés János temesvári újságíró és művelődéstörténész 1881-et a magyar
történelem nagy évének nevezte: ebben az évben ugyanis két nagyon jelentős személyiség
született a Bánságban, Bartók Béla és Jakabffy Elemér. "Bartók - mondta Szekernyés - ma
már világhírű, Jakabffy hírnevéért azonban még sokat kell tennünk." A záró előadást
megtartó Bakk Miklós politológus a jogtudós által 1940-ben megalkotott kisebbségi
törvénytervezet kapcsán a kérdés megoldásának közép-európai modelljeit elemezte.
A rendezvénysorozatot megszervező szatmárnémeti Kölcsey Kör elnöke, Muzsnay Árpád a
Krónikának elmondta: az idei, VI. Jakabffy Napokat követő újabb ünnepség minden
bizonnyal a nagy politikus és tudós születésének 125. évfordulóján lesz.
B. M.
******
Szatmárnémetiből a Frissújság (rövidítésekkel)

"A nemzetiségeknek nem a rossz vagy a jó, de sokszor a rossz és a nagyon
rossz közül kell választaniuk!"
Az ismert kolozsvári történész, Balázs Sándor professzor szavai ezek. A két világháború
közti nagy nemzetiségi politikus, Jakabffy Elemér emlékére rendezett Kárpát-medencei
nemzetközi konferencián hangzottak el. A tanár úr az 1937-es választásokkal foglalkozott
előadásában, ezen belül is Jakabffy szerepével és általában az erdélyi magyarság akkori
esélyeivel. Ugye, milyen ismerősen hangzik! Akkor is roppant nehéz volt döntenie a
magyarságnak, hogy melyik többségi pártot támogassa! Szíve szerint egyiket sem, különösen
nem az éppen (még) kormányzó liberálisokat, akik durván becsapták a magyarságot, ráadásul
nagyképűen azt hitték, úgyis kényelmes többséget szereznek. Nem kaptak többséget, ám a
magyar szavazatokkal könnyen kaphattak volna. A MADOSZ különösen melléfogott: arra
biztatta választóit, hogy a Vasgárdával szövetkezett parasztpártra szavazzanak. A liberálisok
nem nyertek, és nem alakíthattak kormányt, aminek örültek a magyarok. Ám annak már
kevésbé, ami nem sokkal később bekövetkezett: bevezették a királyi diktatúrát, amihez a
magyarok akaratlanul is hozzájárultak! Balázs professzor e szavakkal foglalta össze
előadását: "Kimondhatjuk, hogy amikor nagy veszély fenyeget bennünket, olyat is
választanunk kell, amit normális helyzetben soha nem választanánk!"
Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke, a rendezvény főszervezője nyitotta meg az immár VI.
alkalommal megrendezett Jakabffy-Napok konferenciáját, melynek főcíme Kis nemzetek és
nemzetiségek a harmadik évezred Európájában volt. Mint korábban, a Scheffler János
Lelkipásztori Központban tartott találkozó sok ismert politikust, közéleti és közművelődési
személyiséget hozott Szatmárnémetibe. Az előadók közt volt Pomogáts Béla, a Magyar
Írószövetség elnöke, Balogh András budapesti egyetemi tanár, Komlós Attila, az Anyanyelvi
Konferencia ügyvezető elnöke, Kósáné Kovács Magda parlamenti képviselő, Lőrincz Csaba,
a magyar külügyminisztérium helyettes államtitkára, Gruber Károly, a Határon Túli

Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, Halmos Sándor újságíró, a debreceni zsidó
hitközség ügyvezető igazgatója, Kelemen László, a burgenlandi Magyar Média Központ
vezetője, Göncz László a lendvai (Szlovénia) művelődési központ igazgatója, EcksteinKovács Péter szenátor, Varga Attila parlamenti képviselő, Issekutz Sarolta budapesti ügyvéd,
az örmény kisebbség képviselője és mások.
/.../ Regionális irodalom, nemzeti irodalom, világirodalom című előadásában Pomogáts Béla
fontosnak tartotta az egység és összetartás ügyének felvállalását, hogy valóban létre jöjjön a
nemzet kulturális egyesülése. De nem csak az fontos, hogy a határon túli irodalom beépüljön
a nemzeti irodalomba, de az is, hogy a magyarság benne legyen az európai szellemi
áramlatokban. Komlós Attila a vallás és az egyház viszonyáról értekezett a problémákat
belülről látó lelkipásztor őszinteségével. Fontosnak tartja, hogy az egyház kritikusan nézze
önmagát, de ugyanakkor fenntartja magának a világi hatalom kritizálásának jogát is. Ha a
hagyományos egyházak nem elégítenek ki minden igényt, mert nem elégítenek ki, akkor ez
elsősorban nem arra ok, hogy az új egyházakat vagy szektákat kritizálják, inkább arra, hogy
felmérjék, mit mulasztottak el, illetve mit csinálnak rosszul! /.../
A még közelebbi hazai gondokat Eckstein-Kovács Péter szenátor hozta vissza a
konferenciaterembe. Értékelése szerint az új kormány nem lép fel ugyan kezdeményezően a
kisebbségi gondok megoldásában, de támadólag sem. A megkezdett dolgokat folytatja már
azért is, mert érdeke. Miként az RMDSZ-nek is érdeke, hogy segítse Románia integrációját.
Az autonómiáról szólva úgy vélekedett, hogy az az utóbbi időben jó, számunkra is kedvező
hátszelet kapott. A burgenlandi Kelemen Lászlótól megtudhattuk - ha eddig nem tudtuk volna
-, hogy az ausztriai magyarok helyzete sem fenékig tejfel, mi több, bizonyos dolgokban
hátrányosabb, mint más környező országokban. Csak egy példa: a közszolgálati televízióban
negyedévenként (!) van magyar adás, igaz, akkor egy "teljes fél óra"! Ha valaki
Burgenlandban nyilvános helyen elénekelné a magyar himnuszt vagy kitenné a nemzeti
lobogót, az az osztrák állam elleni akciónak minősülne! Legalábbis többek szemében. (De hát
így van ez nálunk is.) Mindez a magyar értelmiség hiányával is magyarázható, illetve azzal,
hogy tartós szórványhelyzete miatt a burgenlandi magyarságnak ma már igen erős a
regionális identitása. Az utóbbi időben érezhető javulás tapasztalható, néhány éve beindult a
magyar középiskolai oktatás, megjelentek a kétnyelvű feliratok, s Magyarország
integrációjának felgyorsulása az osztrákokat is érdekeltté tette a kétnyelvűségben, ami abban
is megnyilvánul, hogy nem csak a burgenlandi iskolákba, de magyarországi tanintézetekbe is
mind több fiatalt küldenek tanulni.
...A sok gond ellenére Varga Attila parlamenti képviselő összefoglalója optimista kicsengésű
volt, hangsúlyozva, hogy a harmadik évezred Európája nemcsak a nemzetek, de a nemzeti
kisebbségek Európája is lesz, ahol már inkább csak a jó és a rossz közül kell választani. A
konferencia résztvevői megkoszorúzták Jakabffy Elemér síremlékét, majd az ünnepség
Lugoson, a nemzetiségi politikus szülővárosában folytatódott.
Sike Lajos
******
Szatmári Frissújság május 21. (részletek):
Amma Zoltán plébános beszédét követően Varga Attila parlamenti képviselő emlékeztetett a
Jakabffy hagyatékra a tegnap reggeli koszorúzáson: "Jakabffy Elemér szellemisége révén
munkánkban, törekvéseinkben tovább él. Szerencsés lehetett az a nemzedék, amely kortársa
volt, vele dolgozhatott és gondolkozhatott, de szerencsésnek mondhatja magát az utókor is,
mert olyan szellemi örökséget hagyott ránk, melyből erőt, tartást lehet meríteni a jelen
küzdelmeihez, kisebbségi sorsunkat vállaló politikai cselekvéshez, magabiztosságot a
mindennapi élethez. De ez a kimeríthetetlen szellemi hagyaték még valamit elvár tőlünk:

felelősséget és további munkát. Különösen azokra érvényes ez, akik az érdekképviseletet
különböző szinten elvállalták."
Hogy ezt a szellemi hagyatékot valóban felelősséggel vállalják, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a közel 50 előadó, aki a neves közéleti személyiség, az Európa-szerte ismert
kisebbségpolitikus emlékére rendezett eddigi tanácskozásokon részt vett, köztük olyan neves
személyiségek, mint Pomogáts Béla, Pozsgay Imre, Szabó Tibor, Tabajdi Csaba, Törzsök
Erika Budapestről, Duray Miklós Pozsonyból -, Csubela Ferenc Szabadkáról, Gortvay
Erzsébet és Brezovics László Ungvárról, Oplatka András Zürichből, Bárdi Nándor
Solymárról, aztán Markó Béla, Frunda György és mellettük a mostani rendezvény jeles
előadói - Kósáné Kovács Magda, Balázs Sándor, Balogh András, Törzsök Erika, Székely
István, Komlós Attila, Pomogáts Béla, Grúber Károly, Lörincz Csaba, Eckstein-Kovács
Péter, Gönc László, Kelemen László, Jakab Sándor, Issekutz Sarolta, Halmos Sándor, akik a
szombati egész napos tanácskozáson azt elemezték, mi lesz a helye és szerepe a
kisebbségeknek ebben a régióban az integráció során, hogyan változik a kisebbségek státusa
az Európai Unióban. Szó volt továbbá a nemzeti irodalom regionális és világirodalmi
helyéről; az egyház és vallás szerepéről az ezredfordulón és Magyarország
nemzetpolitikájának értékeléséről az euroatlanti integráció perspektívájából; a szlovéniai, a
burgenlandi, horvátországi és kárpátaljai magyarok helyzetéről, jövőképéről, a magyarországi
örmény kisebbség törekvéseiről, a mai magyarországi zsidó valóságról, végül pedig a
cigányság sorsáról "Európa kapujában".
Varga Attila képviselő a kisebbségek Európájáról szólva az átmenetet érzékeltette a
konfliktusok századából a megbékélés századába. "Hogy valósággá válik-e ez a túlzottan
optimista kijelentés, vagy csak óhaj marad, az attól függ, hogy az integrálódó Európában a
gazdasági, pénzügyi, jogi, intézményi problémákon túl a legalapvetőbb kérdés, az állam és a
nemzet viszonya hogyan alakul, milyen értelmezést kap a XXI. században. /../
Eltérő kultúrájú, nyelvű, történelmi emlékezettel rendelkező nemzeteket nem lehet, de
legalábbis nem szabad uniformizálással valamilyen mesterséges egységbe tömöríteni.
Strukturális egységet a közös jellemzők, a közös értékek és érdekek feltárásával,
felmutatásával lehet elérni.
Európa eszméje, amennyiben ez többet jelent egy földrajzi megnevezésnél, megköveteli egy
bizonyos kultúra védelmét. Mégpedig az emberi természetről vallott felfogás, bizonyos
történelmi emlékezet, kulturális teljesítmény és polgári életforma védelmét."
Benedek Ildikó
******

Megemlékezés Jakabffy Elemér sírjánál
Hagyományteremtő szándékkal indult, és nyugodtan mondhatjuk, hogy mára ténylegesen
hagyománnyá nemesült a Jakabffy Elemérre emlékező rendezvénysorozat, mint ahogyan az
is, hogy ennek végén tiszteletteljes főhajtással állunk meg sírjánál és belsőnkben, lelkünkben
elcsendesedve emlékezzünk nagy elődünkre.
Jakabffy Elemér szellemisége révén bennünk, kapcsolatainkban, találkozásainkban,
munkánkban, törekvéseinkben tovább él. Szerencsés lehetett az a nemzedék, amely kortársa
volt, ismerhette személyesen, esetleg együtt dolgozhatott, gondolkodhatott Vele.
De szerencsésnek mondhatja magát az az utókor is, amelynek múltjában ilyen személyiség,
ilyen maradandót alkotó életpálya előfordult. Jakabffy Elemér olyan szellemi örökséget
hagyott reánk, amelyből erőt lehet meríteni jelen küzdelmeinkhez, tudást, kisebbségi
sorsunkat vállaló politikai cselekvéshez, tartást, magabiztosságot és büszkeséget mindennapi
életünkhöz. Igen, mindezt megadja nekünk ez a kimeríthetetlen szellemi hagyaték. És még
valamit: a felelősséget. Jakabffy Elemér saját életével, munkásságával példát, további munkát

és felelősséget is hagyott reánk, különösen azokra, akik az érdekképviseletet különböző
szinteken elvállalták.
Felelősséget nemzeti közösségünk sorsának további alakulásáért. Népéért végzett, sokszor
önfeláldozó, néhol emberfeletti munkáját Ő egyben nagy felelősséggel is végezte.
Munkájának tartalma, mennyisége és minősége, emberi hozzáállása, felelősségérzete
számunkra mérce, viszonyítási alap és rágondolva mindig önvizsgálatot kell végeznünk, hogy
mennyire vagyunk, leszünk képesek ezt a mércét legalább megközelíteni. Adjunk hálát azért,
hogy volt és van egy Jakabffy Elemérünk.
Szatmárnémeti 2001. május 20.
Varga Attila
******
Romániai Magyar Szó - 2001. május 21 (részlet)
"Magyarország nemzetpolitikája jelentős sikereket ért el az utóbbi időben. Az a tény, hogy
nyíltan és kiszámíthatóan politizálunk, nem csak az EU tagállamai részéről hoz elismerést, de
mind több megértésre talál a szomszédos országok többségi lakossága körében is, mind
kevesebb gyanakvással fogadva, amikor a határon túli magyarság támogatása kerül szóba.
Ehhez az is hozzájárul, hogy a határon túli magyarság képviselői mind aktívabban vesznek
részt az adott ország gazdasági és társadalmi problémáinak megoldásában, s a többségi
lakosság pártjainak partnereként ezt egyre hitelesebben teszik" - állapította meg Lőrincz
Csaba, magyar külügyi helyettes államtitkár Szatmárnémetiben a VI. Jakabffy Elemér Napok
alkalmából rendezett nemzetközi kisebbségjogi konferencián. /.../
A rendezvényen jelen volt és előadást tartott többek között Pomogáts Béla, a Magyar
Írószövetség elnöke, Kósáné Kovács Magda országgyűlési képviselő, Komlós Attila, az
Anyanyelvi Konferencia ügyvezető elnöke és több ismert hazai, illetve határon túli és
anyaországi politikus, értelmiségi, érdekvédelmi szervezet vezetője. A rendezvény
tanulságaira visszatérünk.

A Lugosi Hírmondó 2001 május 6. számában Bakk Miklós cikkében olvashatjuk a
következő részletet:
Jakabffy Elemérnek fontos szerepe volt abban, hogy kibontakozhatott az OMP /Országos
Magyar Párt - a szerk./ önálló külföldi - európai - politizálása: a nemzetközi
kisebbségvédelmi munka. Az Európai Nemzetkisebbségek Kongresszusain (1925-1937)
minden évben részt vettek az erdélyi magyar delegátusok, legtöbbször Balogh Arthur és
Jakabffy Elemér. A kongresszusokon zajló elméleti vitákban a két legnagyobb európai
nemzetkisebbség, a németek és a zsidók között a magyarok gyakorlatiasságukkal és a
nemzeti szocializmussal szembeni elvi kiállásukkal nagy tekintélyre tettek szert. Az 1919-es,
Románia által aláírt párizsi kisebbségvédelmi szerződés alapján az erdélyi magyarság
képviselői 34 panaszt adtak be a Népszövetség titkárságához.
Az Országos Magyar Párt 1938-as feloszlatása után /Jakabffy/ visszautasítja a Magyar
Népközösség munkájában való részvételt és visszavonul a közéleti munkától. 1944-ben a
Lugos közelében lévő zaguzséni birtokán letartóztatják és Bukarestbe internálják. 1945-ben
szabadon bocsátják, de a politikai életbe nem tér vissza (a Magyar Népi Szövetség vezetői
felkeresik ugyan, de ő a velük való együttműködést is elutasítja).
1949-ben az állambiztonsági szervek arra kényszerítik, hogy elhagyja lakását, és a
kényszerlakhelyül kijelölt Hátszegre telepedjen. Innen 1957-ben Szatmárnémetibe költözik, s

ott tölti el élete hátralevő éveit, miközben megírja emlékiratait. 1963. május 19-én hunyt el,
sírja a szatmárnémeti hídon túli katolikus temetőben van.
Írói és tudományos munkássága szoros kapcsolatban áll közéleti-politikai tevékenységével.
1922 és 1942 között Lugoson szerkeszti és adja ki a Magyar Kisebbséget, amely a két
világháború közötti korszak egyik legjelentősebb kisebbségpolitikai sajtóorgánuma volt.
1923-ban kiadja Erdély statisztikája című munkáját, amely számos korábbi adatot helyesbít; e
közleményéért bírósági eljárást indítanak ellene. 1930-ban közreadja Emlékezéseim Tisza
István grófról című írását. Több művet is megjelentet Krassó vármegye történetével és
nemzetiségi viszonyaival kapcsolatosan: Adatok Krassó vármegye múltjából (1925), Az 179091-iki magyar országgyűlés előzményei Krassó vármegyében (1925), Adatok az 1848 év
eseményeihez Krassó vármegyében (1931), Krassó-Szörény vármegye története különös
tekintettel a nemzetiségi kérdésre (1940). 1939-ben Budapesten kiadják A bánsági magyarság
húsz éve Romániában című művét.
Jakabffy Elemér életművét az 1989-es fordulat után kezdték újra felfedezni.
A Kriterion Könyvkiadó Téka sorozata 1993-ban válogatást adott közre Jakabffy
legfontosabb írásaiból Nemzetiségpolitikai írások címmel. Balázs Sándor kolozsvári
egyetemi tanár Lugosi üzenet című kismonográfiája a Magyar Kisebbség jó húsz éves
történetét mutatja be (a kötetet a szatmárnémeti Kölcsey Kör adta ki 1995-ben).
Elmondhatjuk: az életmű él, hat. 1993-ban az RMDSZ, a Szombati Szabó István Irodalmi
Kör és az EMKE egy közös rendezvény keretében három nyelvű emléktáblát helyezett el
szülőháza falán.
******

Otthonról - haza
Wertán Zsolt: Emlékek a 2000, évi körutazásról 2. rész
Hori Etelka, a gyerőmonostori lelkész leánya a varrottasok készítését szorgalmazta. Az
1896-os Budapesti Millenniumi Kiállításon Erzsébet királyné vásárolt belőle, a főúri hölgyek
követték példáját. A környék népességének a szép varrottasok divatja kenyeret jelent a mai
napig. Itt forgatták Kós Károlyról Az Országépítő c. filmet. A munka két és fél hónapig
tartott, a statisztákat a falu adta. Kiss Tibor ébren tarja a magyarságot, itt ő a világító fáklya.
Magyarvalkó (Valeni) ide már közel esik, de a rossz út miatt ajánlatosabb kerülővel, Kalota
felől megközelíteni!
Magyarkapus (Capusu Mare).
Gyalu (Gilau). A helység kedvelt turista kiindulópont a Gyalui havasok gránit szurdokaiba,
palakőzetű teraszaira és bérceire. Fürésztelep, faforgalmazás.
A Kisszamoson több duzzasztott tó van. Kolozsvár már látszik. Mi előtte jobbra
lekanyarodunk.
Magyarfenés (Vlaha). Egybenőtt Oláhfenéssel, román nevét tőle kapta. Méltóságteljes,
vaskos tornyú, árpádkori kőtemplom, gyönyörű freskókkal. Boldizsár Zeyk Imre tanár úr, az
itteni faluturizmus lelke, vár minket. Csányi Éva vendéglőjébe ismerősként térünk be.
2. nap. Nehézkesen vergődünk vissza a főútra, a keskeny bekötő úton a szembetóduló vegyes
gulyák miatt: lovak, kecskék és bivalyok is vegyülnek a tehenek közé.
Szászfenés (Floresti). A fene kutyát is jelentett. Itt királyi vadászok, kutyatartók is éltek. II.
Rákóczi György itt vesztett 1660-ban csatát a szultán hadával szemben. A töröktől leégetett
Bethlen kollégiumot Nagyenyedre helyezte át.
Kolozsvár (Cluj). Történelmi nevei: Zeugma - Ptolemajosznál, Napoca és Claudiopolis - a
dák, és római időkben, Clusvar - 1453-ban, Colusvar, Koloswar, Kintses Kolosvár Misztótfalusinál, Clausenburg stb. Évszázadokig a magyar kultúra egyik központja.

Városi rendszabály 1585-ből, Kelecsényi Gábor olvasatában: "Az éjjeli járás, szitkozódás,
szánkózás, kiáltás és egyéb csintalanság felől végeztenek városszerte, hogy ha nyolc óra után
ez vétkekben valakit megtaláltatnak, ha rideg legény lészen, az kalitkába vitessék...."
A Hója erdőnél haladunk a Donát negyedben. A dombos területet valaha nem erdő borította,
hanem szőlő. Ebből az időből maradt a dombtetőn a hatalmas Donát-szobor (az időjárás
patrónusa). A legenda szerint "délben, ha meghallja a harangszót, lemegy a Szamosra s vizet
iszik Donát."
A Donáti úton épül Makovecz Imre kéttornyú református temploma. Közelében a katolikus
templom már majdnem kész.
A zilahi úton: Kisbács (Bacin). Katolikus falu, fallal kerített templommal. Kalotaszegen még
egy katolikus falu van: Legenye (Leghia), a többi 38 mind református.
A Nádas patak völgye. Errefelé ismét a talajmegörző, teraszos földművelés nyomai látszanak.
Andrásháza (Radaia). Most már jó úton futunk.
Méra (Mera). Kopaszfüves az egész dimbes-dombos táj, itt mindenütt szántóföldek lehettek.
Magyarvista (Vistea). Itt híres ácsok és ügyes kezű gyöngyfűzök élnek. A "Gyimes" együttes
dalait hallgatjuk.
Erdélyben a reformáció korán megjelent, mert a nyugaton tanult szászok és magyarok 90%ban visszajöttek és itt gyümölcsöztették tudásukat. Johannes Honterus polihisztor Brassó
népét térítette. Egy prédikációja olyan hatást tett, hogy az egész szász közösség áttért
református hitre. Ekkoriban szakadt háromfelé az ország. Az Erdélyi Fejedelemség protestáns
állam volt, ezen néhány katolikus fejedelem sem változtatott.
Magyarnádas (Nadaselu).
Nádasszentmihály (Mihaesti). Kétszintes, igényes házak. Román falu.
Pusztatopa (Topa Mica). Lefelé, nagy lejtőn, kanyarogva vezet az út, minduntalan útépítés.
Magyarzsombor (Zimbor). Örmény temető.
Almásszentmihály (Shalimasu Almasului) után a zilahi útról letérünk jobbra, az Almás
völgyébe.
Hidalmás (Hida). Az út mellett jobbra: 3 méteres, meglepő alakú sziklabunkó. (Hogy el nem
billentette még egy szélroham!?) Vegyes lakosság. Errefelé is mindenütt a túlméretezett
ortodox templomok friss bádogozása csillog.
Bányika (Baica). Pici borona-templom, karcsú, igen-igen hegyes, zsindelyezett toronnyal.
(A híres máramarosi fatemplom például tavalytól a Világörökség része).
Kendermező (Chendrea) és Kettősmező (Chechis) egész körzetében szemsimogató,
hullámos dombvonulatok.
Almásgalgó (Galgau Almasului). Felsétálunk a Sárkányok kertjéhez. A homokos-kavicsos
üledék összetömörödött és homokkőréteg keletkezett. Alatta maradt a volt tengerfenék
agyagrétege. A letöredezések csúsztak, lebillentek. Bizarr alakzatok keletkeztek.. Bemegyünk
a "kőerdő"-be. A morzsalékos gnájsz-tornyok némelyikét az elemekkel küszködő növények,
senyvedő bokrok, sőt csenevész fácskák koronázzák. Kapaszkodnak, mint a kisebbségi
sorsban élők. Körülöttünk a növényzetben az összetett levelű saspáfrány, kúszó kapcsos
korpafű, homokliliom, meg a vaskos mohapárnák tűnnek ki. Az időmarta sziklákon
törekszünk felfelé. Fent, a homokkő padon, a tölgy- és gyertyánerdő széléről szép kilátás
nyílik az egész tágas völgyre. A távolban legelő állatok. Közvetlenül alattunk a Kőerdő
alakzatai, kürtői. Indulunk. Az Almásvölgy túloldalán is gyönyörűséges sziklák. Duzzognak,
hogy őket nem kerestük fel.
Zsibó (Jibou), Wesselényi-kastély. Petri Lőrinc a Szamos völgyében a labancokkal szemben
csatát vesztett. Kazinczy Lajos tábornok is itt tette le a fegyvert. Őt is kivégezték, az aradi
hősök után egy héttel. Erdély egyik legszebb barokk kastélya a zsibói. Jelenleg gazdátlan,
állapota csak romlik, pedig nemzeti zarándokhely kellene legyen! A mauzóleum helyzete
tragikus, a kripta helyén elgyomosódott gödör tátong. Hátul láttuk az istállót, a manézst. A

túloldalt a különálló, szép barokk kápolna, mellette a lankás oldalba süllyesztett borpince.
Takaros polgárházak. A hadadi Wesselényiek báróságot kaptak. Wesselényi Miklóst
Kufsteinbe zárták 8 évre, megbetegedett. Ő volt a zilahi jobbágyfelszabadító. Gyönyörűséges
szobra uralja a zilahi főteret. Híres apa híres fia, az "árvízi hajós". Ő utazott Széchenyivel
francia földre és Angliába látni-tapasztalni. A kastély szomszédságában van a Botanikus
Kert, talán miatta maradhatott meg a kastély is. A kőcímereket Molnár tiszteletes úr a
templomba menekítette.
Nyugat felé Zilahnak vágunk.
A római korban itt húzódott a limes, a határvonal. A tatárdúlás után 5 évvel építették
hatalmas, most református templomát. Szt. Margit kápolna. 1902-ben avatták fel Fadrusz
János gyönyörű szobrait: Wesselényit és Töhötömöt. Utóbbit a román nemzettudat
elpusztította. A jobbágy felszabadító Wesselényi szobra ugyan megmenekült, de megviselte a
román vezetők idegeit: "mit keres a főtéren egy magyar főúr szobra"? Többször is
bedeszkázták, de végülis áll! Körbejárjuk, megcsodáljuk. Zilah 15 ezer főnyi lakossága 93 %ban magyar volt. Bár mindig víz szűkével küzdött, megyeszékhellyé tették, ipart telepítettek.
Húsz kilométeres távolságból, a Szamos mellékéről vezettek ide a vizet 30 éve, és a
népességet 70 ezerre duzzasztották. Most 20 % a magyarság, elég agilis, szervezett. Tragikus
vízhiány. Több helyen látjuk, hogy az artézi közkutaknál ballonokkal, korsókkal sorban
állnak és cipelik haza a vizet.
Megnézzük a Wesselényi református kollégiumot. Itt tanult Ady Endre is: "Üzenet egykori
iskolámba" c. versét hallgatjuk. A kollégium 350 éves fennállása emlékére 1996-ban készült
márványtáblán olvasható román és magyar nyelven "Ha az ember az marad, ami volt: nemes,
küzdő, szabadlelkű diák".
Az intézmény máig megmaradt Elméleti Líceumnak. 1711-ben itt is megszállt XII. Károly
svéd király, lóháton való, legendás hazatértekor.
Joikits Attila tanár úr Szilágysomlyóra kísér minket. Mint mondja: a Szilágyság és maga
Zilah a 12. század óta szerepel az írásokban (utóbbi Ziloh néven). Utunk a gyártelep mellett
visz a Sármaság felé. Vers: Zilahy Lajos: "Kő kell apadó kútba". Hepe-hupás Szilágyság. Az
Érmellék nem tartozik hozzá.
Sármaság (Sarmasag). Mezőgazdasági termelés és bányaművelés. Manapság nem kell már a
lignit. A Zilahi Turul emlékművet 1932-ben rántották le a román fiatalok.
Érmellékre érkeztünk.
Érszakácsi (Sakaseni).
Tasnád (Tasnad, Trestenburg) mezőváros volt. Svábok telepedtek be. Károlyi-birtok volt,
most a 12 ezer lakos fele román, fele magyar.
Az út az Éren át jobbra kanyarodik, egy nyomsávos keskeny utacskán futunk. Régóta víz
sincs már az Érben. Érmindszent igen szegényes falu, Ady szülőházához hasonló, egyszerű
házacskákkal: piciny ablakok, döngölt agyagpadló. A szobácska mestergerendája
meggörnyedt, öntött vaskályha, szerény faágy, vitrinszerű szekrény és a meszelt falakon
százéves képek. A bejárati ajtó kovácsolt zárában jókora vaskulcs. Az elérzékenyült társaság
két verset is meghallgat, többen szipognak. Ezt a kis szentélyt látni kell! A házacskán
kétnyelvű márványtábla:
Mikor fogunk már összefogni,
mikor mondunk már egy nagyot,
mi elnyomottak, összetörtek,
magyarok és nem magyarok?
Ady Endre, a nagy költő születésének 80. Évfordulójára
Nagybánya Tartomány Néptanácsa
Ugyanezen a telken van a később épült lakályos polgárház, amelyben a család lakott.
Szobáiban gazdag gyűjtemény: tárgyak, képek, Ady életútjának és irodalmi tevékenységének

méltó bemutatása. A visszaúton Tálos Géza felolvas: Vattay László kanadai református
lelkészíró "Az Isten szörnyetege" c. könyvéből, a költő tevékenységéről.
Magora hegy, 600 méteres dombok.
Törvényfák: Rákóczi állítólag törvényt ült alattuk. E vidéken a szőlő még megterem.
Somlyóújlak (Uileacu Simleului) 1258-ban épült, most református temploma kettős falu,
közte el lehet menni. Nála csak az árkosi erődtemplom régebbi.
Wertán Zsolt (folytatjuk)
******

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2000. évi tevékenységéről
(dr. Issekutz Sarolta beszámolója) - rövidítve
Az éves működéshez szükséges pénzeszközök biztosításához kb. 15 pályázatot nyújtottunk
be.
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén megtartotta rendezvényeit a
Magyarok Háza V. Semmelweis u. 1-3. szám alatti zeneteremben. Minden alkalommal
előadások, zenei műsorok hangzottak el az erdélyi örmény kultúra és hagyományápolás, a
magyar kultúra témaköréből, az ősi örmény kultúráról. A klub látogatottsága igen nagy,
alkalmanként 80-120 fő közötti.
Decemberben a karácsonyi klubesten került sor az egyesület által 1999-ben alapított Szongott
Kristóf díj átadására neves művészeink közreműködésével, melyen kb. 180 fő vett részt.
Rendszeresen megjelent - immár 4. évfolyamával - az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek
című havi kiadványunk 1100 példányban, amely ingyenesen került megküldésre közösségünk
tagjainak, közgyűjtemények, kisebbségi önkormányzataink, civil szervezeteink számára
postai úton. A kiadvány a hazai történelmi örménység egyetlen közéleti, információs,
kulturális havi fóruma.
Érdekképviseleti tevékenységet látunk el megalakulásunk óta a hazai magyar anyanyelvű
örménység érdekében, továbbá jogi és kisebbségi szaktanácsadással szolgálunk a hozzánk
forduló örmény származásúak, az örmény kisebbségi képviselők számára. Részt vettünk a
hazai kisebbségeket érintő tanácskozásokon, konferenciákon (pl. Magyar Művelődési Intézet
konferenciája; Együttélés Európában 2000, a kisebbség mint kulturális egység viszonya a
többség kultúrájához - Gödöllő; a 115 éves EMKE millenniumi közgyűlése Kolozsvárott
november 25.). A hivatalos szervekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel
(együttműködési megállapodással hazai és erdélyi szervezetekkel) állandó kapcsolatot tartunk
fenn.
Örmény szertartású római katolikus egyházunk megóvása, megvédése céljából a hazai
történelmi örménység érdekképviseletét látjuk el. Segítséget kértünk hazai és külföldi
egyházi vezetőinktől személyes tárgyalások és levelezések útján az Örmény Szertartású
Római Katolikus Plébániánkat és templomunkat elfoglaló idegen egyház ellen.
Hazai és külföldi örmény szervezetekkel közös szervezésű programokon vettünk részt: pl.
Gyergyószentmiklóson az Örmény bálon, Csíkszeredában örmény vonatkozású
könyvbemutatón. Meghívásra részt vettünk a Mechitarista Rend 300 éves évfordulója
tiszteletére rendezett ünnepségsorozaton Velencében.
Negyedik alkalommal szerveztük meg a "Barangolás őseink földjén" túrát Erdélyben;
Millenniumi barangolás, Szilágyság, Hargita, Gyimesek címmel, 45 fő részvételével,
találkozókkal Szilágysomlyón, Csikszépvizen, Szamosújváron az ott élő örmény
származásúakkal.

Épített örökségünk, templomaink és temetőink, plébániáink állagmegóvásához 2000-ben is
segítséget adtunk: Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Csíkszépvíz,
Csíkszereda kapott támogatást.
Részt vettünk egyházi ünnepeinken: a Csiksomlyói búcsún (közösen az erdélyi, ausztriai és
németországi magyarörményekkel), Világosító Szent Gergely búcsúünnepén Szamosújváron,
a Nagyboldogasszonyi búcsún Erzsébetvároson.
Világi ünnepeinket 2000-ben is méltó módon ünnepeltük meg: 1848-49-es forradalom és
szabadságharc, Szent István és államalapításunk 1000. éve, Aradi Vértanúinkra és az 1956.
októberi forradalomra emlékezve.
Kisközösségi rendezvényeket tartottunk: a már évek óta hagyományos flekkenezést
augusztusban Balatonalmádin, illetve múzeum- és műterem látogatások, más rendezvények,
emlékműavatások formájában (pl. Szervátiusz műterem, Nagytétényi Kastélymúzeum,
Nemzeti Panteon - Kerepesi Temető, Zuboly kerekasztal, Szervátiusz Millenniumi
emlékműavatás, stb.)
Folyamatosann támogattuk az Armenia magyarörmény időszaki szemle kiadását, amely a Pro
Armenia Alapítvány (Szamosújvár) gondozásában jelenik meg évente 4-6 alkalommal. A
kapott 200 példányt ingyenesen eljuttatjuk közösségünk tagjaihoz.
Megrendeztük 3. egyházi konferenciánkat egy "Magyarörmény nemzetközt kulturális napok
Budapesten" című, háromnapos rendezvénysorozat keretében szeptember 29. - október 1.
között. Budapest négy kerületében sikerrel mutattuk be a hazai történelmi örménység ősi
gyökereit, kultúráját, örmény szertartású római katolikus egyházát és hitéletét, múltját és
jelenét, civil szervezeteit. Az egyházi konferencia címe: "A 300 éves örmény szertartású
római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma", helyszíne IX. ker. Dési
Huber István Művelődési Ház volt, ahol 23 előadás hangzott el.
A rendezvény fővédnöke dr. Paskai László bíboros és dr. Visy Zsolt kulturális helyettes
államtitkár volt. A rendezvénysorozaton több mint 50 külföldi vendég vett részt
meghívásunkra. Vendégünk volt első ízben hazánkban a Gyergyószentmiklósi- és a
Szamosújvári Örmény Szertartású Római Katolikus Egyházi Kórus is.
A rendezvénysorozat keretében három kiállítást rendeztünk: Örmény eredetű magyar nemesi
családok címerei - IX. ker. Velünk élő kultúrák: Örmények - II. ker. Örmények a Délalföldön,
1848-49. - XI. ker.
Kulturális műsorokat rendeztünk: a II. kerületben; egyházi és világi énekek és versek, a XI.
kerületben: 1849. október 6. Arad c. megemlékezés vértanúinkról, zenés-verses emlékműsor,
ünnepi szónok Lászlóffy Aladár költő-író (Kolozsvár) volt, kolozsvári művészeink
közreműködésével.
A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal közgyűlési termében hazai és erdélyi művészeink
mutatkoztak be verses-zenés műsorral.
Két könyvbemutatót, valamint sajtótájékoztatót tartottunk az egyesület működéséről. 70 fős
csoporttal meglátogattuk a Szent Koronát és a koronázási ékszereket a Parlamentben.
Örmény szertartású római katolikus szentmisén és múzeumlátogatáson vettunk részt
vendégeinkkel a XI. Orlay u. 6. szám alatti Örmény Szertartású Római Katolikus
Templomunkban, ahol közreműködtek meghívott egyházi kórusaink.
A rendezvényeket megörökítette a vendégül látott Bukaresti TV Magyar adása is, valamint a
Duna TV több műsora.
A nyomtatott sajtó az eseményekről fényképes beszámolóval tudósított. Két könyvet adtunk
ki erre az alkalomra: az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 3. darabjaként: a 2. egyházi
konferencia kötetét: "Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus
egyháza és identitástudata régen és ma" Szamosújvár, 1999. november 20-21., valamint a
Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. művét.

Mindkét könyvünket adományként eljuttattuk a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek,
egyházak könyvtárainak, társadalmi szervezeteknek itthon és Erdélyben állománygyarapítás
céljából.
Működésünkről fotó-video felvételeket készítettünk, azokat archiváltuk, publikáltuk,
beszámolókat készítettünk.
2001. április
dr. Issekutz Sarolta elnök

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2000. évi tevékenységbeszámolójához tartozó pénzügyi beszámoló
Az EÖGYKE működés pénzügyi beszámolója 2000 évre (az összegek ezer Ft-ban értendők)
Működési kiadások
I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok:
II. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
Anyag- készlet beszerzések
Szolgáltatási kiadások
-közüzemi díjak(gáz, víz, villany stb.)
-bérleti díj
-szállítás, utazási ktsg.
kommunikációs költség (telefon, posta)
Egyéb folyó kiadások (költségvet.befiz., adók, stb.
III. Felhalmozás (beruházás, felújítás)

0
1031
829
202
0
0
64
138
0
0

Működési kiadások mindösszesen:

1031

Működési bevételek
I. Vállalkozásból eredő bevételek:
II. Tagdíjbevételek:
III. Pályázatok utján a működésre kapott támogatások
Országgyűlés
Országos Örmény Önkormányzat
NKÖM
Örmény önkormányzatok (II. VI. IX. és XI. ker.)

0
89
942
0
0
600
342

Működési bevételek mindösszesen:

1031

Pályázati illetve a beszámolt feladatokban foglalt projektekre kapott támog.

3037

2001. április
Dr. Issekutz Sarolta elnök
******

Elsőáldozás Gyergyószentmiklóson
2001. május 20-án délelőtt 10 órakor kedvesebben szóltak az örmény templom harangjai,
mint máskar. Ünnepet és örömet hirdettek, hiszen öt örmény kisfiú boldogan várta, hogy
Jézus először beköltözzön a szívükbe. Az ünnep megszervezéséhez nagyon sok ember
munkájára volt szükség. A felkészítést Boros László káplán kezdte meg 2000.
szeptemberében. Hetente rendszeresen jártak a gyermekek oktatásra. Később, 2001. április

folyamán próbáltuk ébresztgetni az örmény öntudatot. A gyermekek hetente kétszer örmény
szavak, szertartásba beépült örmény énekek tanulásával töltötték az időt. A nyelvgyötrésnek
beért a gyümölcse, amikor boldogan és büszkén bekapcsolódtak a mise énekeibe.
Az örmény egyházi szolgálatokat ellátó nyugdíjas Pál Sándor plébános is kitartóan
foglalkozott a gyermekekkel a vasárnapi szentmisék után.
Az ünnep reggelén a gyerekeket Hajdó István főesperes vezette a templomba, hiszen szárnyai
alá tartozik a maroknyi örmény sereg. A szentmisét Pál Sándor celebrálta, melynek elején a
főesperes azt az óhaját, kérését fejezte ki, hogy imádkozzanak a hívek az öt gyerekért, hátha
valamelyikük pap lesz néhány év múlva.
Az Oltáregylet hölgytagjai is lázasan készülődtek: az asztalon finomságok sorakoztak,
sütemény, tejeskávé és hagyományossá vált torta.
A szép templomi ünnepet ugyanis az ebédlői fogadás tette teljesebbé, ahol dr. Simon Istvánné
a következő üdvözlőbeszédet mondta:
"Drága elsőáldozó gyermekek! - Tavalyelőtt az örmény templom harangjának kondulására
négy, a tavaly már hét, az idén pedig öt elsőáldozó vonult fel. Nagyon örvendek, hogy
megértettétek a harangok hívó szavát és vonzalmat éreztek az ősi templom iránt. Ez a
vonzalom főképp az Úr Jézus iránti vonzalom, ami nemcsak a mai napra szól, hanem kísérjen
Benneteket életetek utolsó szívdobbanásáig. /../ Imádkozzatok naponta /.../ nemzetünkért,
amelynek Ti vagytok és lesztek jövendő pillérei. Reményik Sándor szavai lebegjenek
előttetek: Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát."
Végül átnyújtották az Oltáregylet ajándékát, mely imakönyvből és rózsafüzérből állt. A
gyerekek boldogan mutogatták az iskolában imakönyveiket, és újságolták, hogy örményül
énekeltek az elsőáldozási misén.
Lejegyezte: Fejér Ilona hitoktató
Gyergyószentmiklós, 2001. május 25.
******

Májusi témáink a klubesten...
..és nemcsak ott....
A legutóbbi, május 17-i találkozó a Fővárosi Örmény Klubban ismét nagyon sok érdeklődőt
vonzott és ismét méltó megemlékezések, komoly, érdekes témák szerepeltek a műsorban.
Lévén májusban az Anyák napja, a jelenlévők ezúttal a háziasszony, dr. Issekutz Sarolta
bevezető szavai után Várady Mária előadásában kaptak lendületesen előadott, igazi Anyák
napi-verset. Klubestünk is Jakabffy-jegyben zajlott, ugyanis B. Kovács Júlia tartott érdekes,
részletekbe menő előadást, amelyben egyebek között idézett Bakk Miklós politológus
cikkéből (lásd a 9. oldalon), előadása részleteit közöljük.
Részben a klubesttel, részben a lapunk jelen számának igen fontos alaptémáját képező
Jakabffy - megemlékezésekkel kapcsolatos további néhány cikkünk: dr. Issekutz Sarolta,
mint meghívott előadó a Szatmárnémetiben tartott VI. Jakabffy Napok konferenciáján, 2001
május 19-én tartott előadásának rövidített szövegét közöljük. Előadásának igen komoly
visszhangjáról fogalmat alkothatnak Olvasóink a lap elején közölt erdélyi sajtócikkek
alapján. A konferencia résztvevői ugyanis először kaptak összefoglaló, megdöbbentő képet az
örmény-magyarság állapotával kapcsolatos problémákról.
A Jakabffy-témával kapcsolatban felhívjuk Olvasóink figyelmét arra is, hogy ezzel
kapcsolatos Amma tisztelendő rövidke, ima-jellegű beszéde is, amelyet Jakabffy Elemér
sírjánál mondott a koszorúzás alkalmával.
Tehát, Jakabffy Elemérre emlékezve Bálintné Kovács Júlia a Fővárosi Örmény Klubban
2001. május 17-én előadást tartott, amelyből részletek következnek.
Az előadó Nemeskürty István szavaival kezdte:

"A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a miénk, ha ismerjük" Mindenek előtt
meg kell vallanom: Az utóbbi években meggyőződtem róla és szeretnék meggyőzni másokat
is arról, hogy a mi kis népcsoportunk - a magyarörmények - történelme, múltja, "életrajza"
bővelkedik brilliánsan fénylő, csillogó drágakövekben, tele van értékes emberekkel, akik
hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, és Erdélyország is újra - akár
csak Bethlen Gábor idejében - Tündérország legyen.
Nekünk, késői utódoknak feladatunk, hogy felkutassuk, számba vegyük és felmutassuk a 330
éve Erdélybe települt, az 1791-es kolozsvári országgyűlésen "honosított" és valóban otthonra
találó, magyarrá lett őseink - a történelmi, nemzetalkotó örménység - történetét, munkásságát.
Ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk - és ez nem kevés.
Jakabffy Elemér a maga idejében és helyén éppen olyan jelentős személyiség volt, mint
Lázár Vilmos, Kiss Ernő, Czetz János, Hollósy Simon, Csiky Gergely, Petelei István, Merza
Gyula, Czárán Gyula és a többiek, akiknek munkásságára rászállt a feledés pora, amit nekünk
kell eltávolítanunk, saját magunk és őseink értékeinek megismeréséért és megismertetéséért.
És nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell. Nem elég a régi értéket megbecsülni, de új
értékeket kell felmutatni, alkotni, teremteni.
"Erdélynek nemcsak volt, hanem lesz még aranykora. Ha a számtalanszor elpusztított Erdély
poraiból főnixként mindig megelevenedett, akkor még inkább hihető, hogy a szülőföld
számtalan gyermekének kitartása, hite, erőfeszítése előbb-utóbb meghozza gyümölcsét" bíztat egy írásában dr. Czirják Árpád érseki helynökünk (2000 május 27. Szabadság c. lap).
Ugyanebben bízott, ezért munkálkodott Jakabffy Elemér is, aki Trianon után - akárcsak Kós
Károly - hazajött Erdélybe, hogy megalázott és megszomorított népét képviselje, annak
szószólója legyen.
Ma születésének 120. évfordulójára emlékezünk.
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban olvassuk: az örmény származású Jakabffy Elemér
jogi tanulmányainak elvégzése után, 1904-ben jelenteti meg első munkáját: Mit kell tennünk,
első sorban a gazdasági cselédkérdés megoldása érdekében? címmel Budapesten. 1907-ben
ügyvédi irodát nyitott Lugoson. Ügyvédként dolgozott szülővárosában, nemzeti szabadelvűpárti programmal a németbogsáni választókerület országgyűlési képviselője volt (1910-18).
1910-ben országgyűlési képviselővé választják a boksabányai kerületben a Tisza István
vezette Nemzeti Munkapárt tagjaként, s ezt a tisztségét 1918-ig megőrzi. Jelen van a
Monarchia bukását jelentő, utolsó bécsi parlamenti ülésen.
Az I. világháború után a romániai magyar közéletben fejtett ki széles körű tevékenységet.
1920 után szülővárosában, immár Romániában marad, és bekapcsolódik a magyar kisebbség
jogvédő, politikai harcába. 1924-ben a megalakult Magyar Párt egyik alelnökévé választják.
1928-ban Bihar megyei, 1932-ben Szatmár megyei képviselővé választják. 1935-ben
újraválasztják a Magyar Párt országos alelnöki tisztségébe. A párt reformszárnyának
képviselője.
Hevesen visszautasította az antiszemitizmust, a fajelméletet, az erőszakos asszimilációt, a
fasizmust és háborút, (... ) a spanyol polgárháború idején a baszkok és katalánok mellett
kiállt, helytelenítette Mussolini szlávellenes kijelentéseit (... ). Hirdette a román néppel való
barátságot (... ).
Életének jelentős alkotása a Magyar Kisebbség című folyóirat, melyet 1922-ben alapított
Sulyok Istvánnal és Willer Józseffel (...).
Sulyok kiválása után 1939-ben Willerrel együtt szerkeszti tovább a lapot egészen annak
1942-ben történt megszüntetéséig. 1923-tól kiadja a lap Glasul Minoritatilor című
testvérfolyóiratát, mely 1926-tól német és francia szövegeket is közölt. Különnyomatait
Bánsági és Erdélyországi Füzetek címmel szociológiai és politikai, ill. művelődés- és

helytörténeti sorozatként jelentette meg. Mint nemzetiségpolitikus a romániai magyarság
képviseletében több ízben részt vett a genfi nemzetközi népkisebbségi konferenciákon, békés
megoldást keresve az olasz és német fasiszta háborús törekvésekkel szemben; mint
lapszerkesztő a romániai magyar szociográfiai és szociológiai kutatás előmozdítója, a
kisebbség- vagy nemzetiségtudomány szervezője, a történelmi hagyományok és a
helytörténet ápolója. "Engedtessék meg nekem, hogy ebben én a kétszeresen megszenvedett
identitás megbecsülését érezzem". (...)
Mivel a Fővárosi Örmény Klubban vagyunk, szükségesnek érzem, hogy mindenek előtt
Jakabffy Elemér örmény eredetéről szóljak, kiegészítve mindazt, amit e családról Szongott
Kristóftól és Gudenus János József munkájából tudunk. Forrásmunkám e tekintetben
magának Jakabffy Elemérnek kézzel írott füzetecskéje, amelynek címkéjén ez áll: Az 1760
május 8.-án megnemesített Jakabffy család hézagos genealógiája.
A nemességet a szamosújvári kereskedő Jakabffy Miklós és Simon kapta Mária Teréziától.
A füzetecske II. fejezetéből idézek: a nemességet szerző Simon felesége Issekutz Manuság
volt. Csak egy fiáról tudunk (később a Károllyal folytatott levelezéseiben már 6 gyermeket
említenek, Gudenus 7-et sorol fel), Kristófról, aki 1737 augusztus 13.-án született
Szamosújváron és kétszer nősült. Első feleségét Sákár Annának, a másodikat Kövér Sárának
hívták. Ez a Sára annak az ugyancsak szamosújvári Kövér Tódornak a leánya lehet, aki az
1781-es és 1782. években megtartott bécsi és temesvári árveréseken örményként elsőnek
temes-megyei birtokot vett, s aki "1804-ben a birtokvásárlás kapcsán szerzi a nemességet gyermekeivel, köztük Sárával együtt - a megvett birtoktól kapja az előnevet (rétháti).
Leszármazottai a 19. század végéig birtokoltak a községben " olvassuk dr. Jakabffy Elemér:
A bánság magyar társadalmának kialakulása a XIX. század folyamán (a szerző kiadása
1940). Ebből idézek tovább is: "Krassó megyében a XIX. sz. első felében az adomány
nyerőknek csak kisebb része került ide már nemességgel. A felsoroltak közül csak kettő,
kökösi Orbók Ernő és talán Kiss András a fajmagyar, mert a többi között azok sem ilyenek,
akiknek neve magyar hangzású. (A Bernátffy családot régebben Beznyikovicsnak hívták, a
Jakabffy örmény, a Fogarassy román eredetű család)."
Tehát Jakabffy Elemér akkor is büszkén vallotta és vállalta örmény eredetét is, amikor a
"fajmagyarság" volt divat.
De térjünk vissza a szamosújvári Simon fia Kristófhoz és feleségéhez, Sárához és a
füzetecskéhez.
"Gyermekeik közül a legidősebb Simon volt, aki az 1839 november 23.-án Bécsben kelt és a
Magyar Országos Levéltárban őrzött végrendeletében öt fivérről és két nővérről tesz említést,
vagyis nyolcan voltak életben 1839-ben. Jakabffy Elemérről szólva itt és most Simonról és
Miklósról kell beszélnünk. (Bár a többi is nagyon érdekes lenne). Idézek a Zaguzsén - a
családi fészek c. kéziratból:
"Mivel a Bánság egész területén a kincstári birtokok (... ) csekély jövedelmet hoztak, érthető,
hogy a királyi biztos már a magyar uralom kezdetén, 1779-ben az egész országban közhírré
tétette, hogy a délmagyarországi kincstári jószágok kedvező feltételekkel megszerezhetők (..)
A kincstári birtokok értékesítése az un. `donatio mixta' révén történt. Királyi adománnyal, de
azért az igénylőnek meg kellett fizetni a birtok becsértékét.
Ilyen donatio mixta formájában jutott Zaguzsén község ismét földesurak birtokába 1808 nov.
11.-én. E napon impetráltattak ünnepélyes módon Jakabffy Simon, Krassó vármegye
alispánja és testvére Jakabffy Miklós, vármegyei aljegyző (...) (akik) az adományozott
Zaguzsén községért a királyi kincstárnak 20.000 forintot fizettek, miként ez, az utóbb, 1811.
júnus 7-én Bécsben kiállított és Ferenc császár és király által aláírt díszes okmányból is

kitűnik. A kincstár tehát elég jó üzletet csinált a királyi kegy megnyilatkozása kapcsán, amely
- mint a diplomából kitűnik - az érdemeket jutalmazta. Hiszen a másfél évtized előtt még 79
forint 77 krajcárt jövedelmező ingatlan vételára fejében kapott 20.000 forint még a pénz
elértéktelenedésének figyelembevételével is lényegesen nagyobb kamatot hozhatott."
Jakabffy Simon (aki 20 évig volt Krassó megye alispánja), ritkán látogatott Zaguzsénre még
1822 előtt is, ezután már csak, mint öccse vendége egyszer-kétszer, hiszen 1822 tavaszán a
helytartótanács tanácsosaként Budára költözött, innen pedig 1828 februárjában Bécsbe, mint
a Magyar Kancellária elnöki tanácsosa, és a Szent István Rend vitéze. Miklós ellenben,
elhagyva a megyei szolgálatot, több időt szentelhetett a birtok kezelésének és a gazdálkodás
belterjesebbé tételének. Mivel Simon nem nősült és hivatása végleg elszakította Krassó
vármegyétől, kérelmet terjesztett az uralkodó elé: engedné meg, hogy birtokát Miklós öccsére
ruházza. Ezt az engedélyt Ferenc császár és király 1833 szeptember 12-én megadta, és így
ettől az időponttól Zaguzsén egyedüli földesura Jakabffy Miklós lett. Ő minden kétséget
kizáróan az imént bemutatott dr. Jakabffy Elemér vérszerinti dédapja; és itt újra a
füzetecskéből idézek.
"Miklós Krassó megye táblabírája (... ) Felesége Groszkopf Eliz bécsi polgárleány, akit
1805-ben (tehát még a zaguzséni birtok megszerzése előtt) 29 évesen teherbe ejtett, de
nemesi gőgből akkor feleségévé nem tett, hanem vele látszatházasságot köttetett egy Kapil
Ferenc nevű, Magyarországból (Iglauból) érkező iparossal. De az életközösséget Elizzel
megszakítani nem tudta és tőle Imre, Gyula, Karolina, Berta és Charlotta gyermekei
születtek. Mikor Kapil Ferenc 1828-ban meghalt, özvegyét törvényes hitvesévé tette és tőle
származó öt gyermekét örökbe fogadta. A két fiúnak 1840-ben a Jakabffy nevet, a
nemességet és a zaguzséni birtokot megszerezte."
(Az első fiú) "Imre 1805 dec. 5-én született Lugoson, meghalt 1871 okt. 17-én Zaguzsénban.
Krassó megye táblabírája, okleveles ügyvéd." Elég későn nősült, 1843 június 24-én, felesége
Glósz Paulina. Négy gyermekük volt, három fiú és egy lány."
És újra az önéletrajzból:
"Mint Jakabffy Imre és Zsidák Ilona első gyermeke 1881 május 17-én születtem Lugoson.
Erről az eseményről a Krassó-Szörényi Lapok, a város magyar hetilapja következőleg
emlékezett meg: `Nagy családi öröm érte Jakabffy Imre urat, árvaszékünk nagyrabecsült
elnökét: ugyanis kedves neje egy egészséges fiúgyermekkel ajándékozta meg. Jakabffy úrnak
számos tisztelői siettek a boldogságban úszó apának gratulálni. Mi is szívből gratulálunk jó
szomszédunknak. '
A sajtó figyelme tehát elég korán reám irányult. Keresztelőmről is beszámolt, közölve, hogy
ez a Notre Dame-ok lugosi kápolnájában ment végbe, Krvesz Vilmos bogsáni lelkész tett az
Anyaszentegyház tagjává és Elemér Ágoston nevet nyertem.
A betűvetés megkezdése előttről csak egy komoly emlékem él, anyám súlyos betegsége,
mikoris Budapestről lehozatták Kétly tanárt, aki félretetetett minden orvosságot, csak új
étrendet írt elő és anyám meggyógyulása rövidesen megindult. Olyan sokat hallottam akkor
az orvosi tudásnak erről a sikeréről, hogy ez emlékeim között maradt.
A lugosi (akkor még) róm. kat. gimnázium igazgatója: Billmann Márton atyámat arra kérte,
engedje, hogy ő kezdhesse agyam művelését, ő lehessen tanítóm. Első tanórám és utána két
párbeszéd felejthetetlen marad.
`Billmann bácsi' azt kérdezte, amikor először ültünk egymással szemben, ültem-e már
vonaton? Büszkén adtam a választ: már többször megtettem az utat Lugos és Zsena között.
- És tudod-e, mitől indul ez a vonat? – kérdezte tanítóm. Erre feleletet már nem adhattam.
Ekkor, reám nagy benyomást tett előadásba kezdett. Elmagyarázta, hogyan lesz a vízből gőz,
ennek milyen nagy feszítő ereje van, hogyan észlelték ezt az emberek és most milyen
nagyszerűen használják fel, amit megtudtak. - Miután a kiváló pap ezzel befejezte az első
leckét, az ebédnél atyám megkérdezett, tudom-e már leírni az i betűt? Tagadó választ adtam.

Hát az a-t? Azt sem. Hát akkor mit tanultatok, volt további kérdése. Erre pontosan
elmondtam, mit hallottam a gőz feszítő erejéről, ami vonatokat indít és kazánokat robbant.
Másnap, az óra előtt atyám emígyen üdvözölte Billmannt: Főtisztelendő Uram! A fiam
pontosan elmondotta, mitől indul a gőzgép, de talán előbb mégiscsak írni-olvasni kellene
tudnia. Írni-olvasni előbb-utóbb minden gyermek megtanul, de gondolkozni olyan kevesen
tudnak. Volt a bölcs válasz."
Hogy Jakabffy Elemér megtanult gondolkodni, azt egész élete és munkássága bizonyítja.
Ezután az előadó Jakabffy publicisztikai, írói munkájából adott ízelítőt - erre lapunk későbbi
számában még vissza térünk - majd így folytatta:
Befejezésül még néhány perc figyelmet és türelmet kérek, hogy elmondhassam:
meggyőződésem szerint Jakabffy Elemér érzékenysége a nemzetiségek jogvédelme iránt,
felelőssége népe iránt génjeiben hordozott "program" volt. Ősapja, Hágopián - judex Jacobus
Christophorus (Jakabffi Kristóf) már főbírája volt a Szamosújváron várost alapító
közösségnek, az ő neve maradt fenn első főbíróként a levéltári anyagban, mert az 1700-1714ig terjedő jegyzőkönyvek megsemmisültek. Őt követte fia, ifjabb Jakabffy Kristóf, de apja is
szenátor tanácsos maradt, és egyházi főgondnok. A nemességszerző Miklósnak és Simonnak
is volt Kristóf nevű fia, a Miklósé 1768-1770 között, majd 1785-1791 között, míg Simon fia
újra csak ifj. Jakabffy Kristófként 1780-82 között volt Szamosújvár főbírája. Mindannyian
fontos feladatokat töltöttek be az egyház életében is.
"Megfigyelve a Jakabffyak múltját, arra a meggyőződésre jutottam, hogy azok némelykor
csacsiságot csinálhattak ugyan, de becstelenséget tudtommal eddig nem követett el egyik
sem! Ennek tudata jóleső érzéssel tölti el lelkemet!" "Leányaim mindketten szerencsés
házasságot kötöttek. Zsuzsi férje Köves Elemér kohómérnök, országszerte elismert, egyik
legjobb alumínium szakértő. (... ) Az ő fia az én kis Kristóf unokám, akiből szeretnék - ha a
jóságos Isten megengedi - Jakabffy Kristófot csinálni. Keresztelése már ezzel az intencióval
történt. Nagyon intelligens, nagyszerű megjelenésű gyerek, még most! Hova fejlődik, nem
tudhatom!"
(Köves Kristóf szül. 1946. nov. 29., a levél íródott 1950. dec. 4. Kőbánya)
Mi pedig, a Fővárosi Örmény Klub itt levő tagjai, magyarörmények és örménymagyarok bárhonnan azt mondjuk: Jakabffy Elemér, nyugodjál békében, mert íme, nagy
családod, az erdélyi bánsági és partiumi magyarság ma újra tanulni vágyik Tőled és bízva
bízik abban, hogy elgondolásaidat, kijelölt utadat követve, anyaországi segítséggel kivívja
azokat a jogokat, amelyek megilletik. Kérjed ehhez örmény ősapáink, ősanyáink segítségét is,
hogy egyszer minden nép, kicsi is, nagy is, örmény is, magyar is, bárhol a Földön
szabadságban éljen.
B. Kovács Júlia
******
Részletek dr. Issekutz Sarolta előadásából
2001. május 19
VI. Jakabffy Napok - konferencia
A magyarországi magyarörmény kisebbség harmadik évezredi törekvései
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék. . . "
Vörösmarty Mihály, nagy magyar költőnk ezen igazán magvas, szép idézetét választotta
mottójául a magyarországi magyarörmények civil szervezete, az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület, amely minden kiadványán, rendezvényén, kiállításán olvasható.

Mert a múlt megismerése nélkül nem lehet jövőt építeni.
A múlt megismerése, értékeinek megőrzése kötelességünk és kötelességünk ismereteinket
korrekt módon, történelemhűen a köz javára, a közművelődés számára is nyilvánossá tenni.
Hogy ne fordulhasson elő az, ami például a magyarországi örmény kisebbség esetében
előfordulhatott az elmúlt években, sajnos napjainkban is.
De ehhez nemcsak a történelmi és művelődéstörténeti tények feltárására, hanem azok korrekt
publikálására is szükség lenne, amelyhez a kisebbségpolitika segítséget kellene nyújtson a
közszolgálati médián keresztül. Sajnos nem teszi.
Ezért ezen előadás is egy kiáltvány, amellyel a demokratikusan gondolkodókat kívánjuk
megszólítani: a harmadik évezred nem munkálkodhat nemzetek, nemzetiségek, etnikumok,
vallások, kultúrák ellen. S nem lehet szó nélkül elmenni az ilyen megnyilvánulások mellett.
Törvények nem maradhatnak a törvényszegők szankcionálása nélkül, kell lennie ellenőrző
szervezeteknek és ezek jogosultságainak is. Nem Strassbourgban kell keresni a jogainkat,
hanem saját hazánkban, de vállalva egyúttal a kötelezettségeket is, s mindkettőt egyenlő
mércével.
Ebből kiindulva, a magyarországi magyarörmények harmadik évezredi törekvéseit a múlttal
kell kezdenem.
(Miután itt az előadó lapunk olvasói által ismert, cikkeinkben és más írásainkban gyakran
elemzett tényeket ismertetett a témában tájékozatlan közönség számára, a szövegből ezt - az
örménymagyarok történetére, nyelvére vonatkozó részt - kihagytuk.)
A nyelv tehát - bár az igen összetett identitás fontos része, de csak egy eleme.
A magyarországi cigányság országos elnöke például nem beszéli egyik cigány nyelvet sem,
mégsem kérdőjelezi meg senki sem, hogy cigány s a magyarországi cigányság legitim
vezetője. És ez nem függhet a nemzeti vagy etnikai kisebbség számarányától sem, ahogy a
kisebbségi törvény is fogalmaz.
Az Erdélyből áttelepült örmények leszármazottai már római katolikus, kisebb részben
református vallásúak, hiszen Magyarországon csupán Budapesten alakult meg 1924-ben a
Budapesti Örmény Szertartású Római Katolikus Egyházközség.
/../ A 70-es években átköltözött a XI. ker. Orlay u. 6. szám alatti saját tulajdonú ingatlanba,
amely a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség tulajdonát képezi telekkönyvileg is. Ide
építették fel az örmény katolikus, katolikus hívek, a magyarörmények adományaiból és egyéb
adományok segítségével az örmény szertartású római katolikus kápolnát is, ahol 1988-ig
Kádár Dániel apátplébános haláláig, magyar nyelven folyt a liturgia, hiszen ezt értették a
hívek, ezt szokták meg. A plébánián rendszeresen találkozott egymással a magyarörménység
- fiatalok és idősek - közösségi rendezvények, összejövetelek kapcsán, amelynek
következtében a hitélet gyakorlása kiegészült a hagyomány és kultúra ápolásával, a közösségi
élettel. Szervezője Kádár Dániel apátplébános volt.
Magyarországon csak örmény szertartású római katolikus szertartás létezett és létezik ma is
az örmény szertartású római katolikus templomunkban. Egyházunk a Magyar Katolikus
Egyház 64. részegyháza, a területileg illetékes Esztergom-Budapest Főegyházmegye alá
tartozik, Dr. Paskai László bíboros, érsek fennhatósága alá.
A lelki gondozást a Mechitarista Rend látja el, kijelölt plébánosa P. Vahan Hovagimian bécsi
mechitarista szerzetes, akivel csak német tolmács segítségével tudunk értekezni, ha
Budapesten tartózkodik. A misét örmény nyelven tartja, amit nem értünk. A magyarországi
örmény katolikusok a Bejruti Patriarchátus alá tartoznak, XIX. Nerses Bedros Tarmouni
pátriárka vezetésével, aki a római Keleti Kongregatio alá rendelt.

1998. november 3-án a Fővárosi Bíróságon bejegyzésre került egy Magyarországi Örmény
Egyház nevű szervezet, amelynek hitelvei nem, csak gazdasági szándékai ismertek az alapító
okiratból. Alapítója és egyik vezetője az évek óta törvénytelenül működő Országos Örmény
Önkormányzat elnöke.
Ez a nevében egyházi alakulat kiszemelte magának az örmény szertartású római katolikusok
egyházi vagyonát, törvényellenes módon székhelyként bejelentkezett a XI. Orlay u. 6. szám
alatti ingatlanunkba, elfoglalva templomunkat, múzeumunkat, könyvtárunkat és
levéltárunkat.
/.../ ...csupán két és fél év után sikerült 2001. márciusában egy biztató értesítést kapnunk a
Fővárosi Főügyészségtől, amely szerint közokirat-hamisítás bűncselekményének alapos
gyanúja miatt megindították a Magyarországi Örmény Egyház ellen a büntetőeljárást.
Issekutz Sarolta előadásában ezután a magyarországi magyarörmény szervetekről beszélt,
elmondta, hogy 1997. februárjában alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület, amely az 1920-ban alakult, majd megszűnt Magyarországi Örmény Egyesület óta
a hazai magyarörménység egyetlen civil szervezete.
A szellemi örökség megmentése érdekében indított kiadványok és a Fővárosi Örmény Klub
estjei, egyházi konferencia-szervezés, valamint a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
kiadói tevékenységének ismertetése után dr. Issekutz Sarolta így folytatta szatmári előadását:
Fontos az állandó kapcsolattartás erdélyi közösségeinkkel, akikkel külön-külön és együtt is
együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Az állandó kapcsolattartás egyik formája az
évenkénti egyházi ünnepek kapcsán való együttlét, pl. Szamosújváron a Világosító Szent
Gergely ünnep, valamint Erzsébetvároson a Nagyboldogasszony napi búcsú alkalmából.
Ezt az együttlétet szolgálja az évenként megszervezésre kerülő Barangolás őseink földjén c.
egyhetes erdélyi program, amely mindig más tájegységet mutat be a résztvevőknek, az
érintett területek örmény vonatkozásait, emlékeit, s magyarörmény találkozók szervezésével
határon átívelően összekovácsolja a közösségeket.
A közösségszervezés egyik hazai formája a helyi örmény kisebbségi önkormányzatok közötti
együttműködés és különösen az 1999. februárjában létrejött Budapesti Örmény Kisebbségi
Önkormányzatok Társulása, amely a fővárosi II., VI., IX. és XI. kerületek örmény
önkormányzatai megállapodásával jött létre közös programok minőségi megvalósítására,
közös érdekérvényesítésre és képviseletre.
Mik tehát a 3. évezredi törekvéseink?
1. A történelmi örménység, a magyarörménység státuszának helyreállítása, imázsának
megőrzése.
2. Az örmény szertartású római katolikus hitéletünk magyar anyanyelvünkön történő
zavartalan biztosítása.
3. Családjaink adományaiból épült lelkészségünk, kápolnánk, múzeumunk, könyvtárunk és
levéltárunk visszaszerzése, múzeumunk közgyűjteménnyé nyilvánítása.
4. A közszolgálati médiumokon keresztül a magyarországi örménység korrekt bemutatása.
5. A magyar kisebbségi törvény és kapcsolódó jogszabályok módosításának kieszközlése,
amely szerint a pozitív diszkrimináció csak a jogosultat illethesse meg, ellenőrizhető módon.
Az országos kisebbségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének megoldása.
6. Segítségnyújtás a hozzánk érkező örmény származásúak beilleszkedéséhez, nyelvi és
kulturális identitásuk megőrzéséhez, érdekképviseletük felvállalásával.

7. Folytatni magas színvonalon kulturális identitásőrzésünket; kiállítások, konferenciák,
megemlékezések, klubdélutánok, emlékhely avatások, könyvek és kiadványok megjelentetése
stb. útján, magunk és az egész társadalom hasznára.
S mindezzel törekedni a magán és közéletben, a politika, a kultúra, a tudomány és gazdaság
területén a keresztény normák alapján az igényes, magas színvonalú, tisztességes helytállásra,
amely őseinket ide vezérelve immár 330 éve, számunkra is otthont és hazát teremtett,
végérvényesen.
dr. Issekutz Sarolta
ügyvéd, örmény kisebbségi képviselő, egyesületi elnök
******

Hiradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. június 21-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Június 8-án, pénteken 11.00 órakor a III. kerületi Czetz János utcában koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartott az Argentin Nagykövetség, a Magyarok Világszövetsége,
a Honvédelmi Minisztérium és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Az
ünnepségen közreműködtek a Fodor utcai általános iskola növendékei.
--Június 12-én, kedden 17.00 órakor nyílik meg az I. ker. Fő utca 28. sz. alatti kiállító
teremben Tóth Rózsa művésztanár kiállítása Összegző emlékek címmel. Bevezetőt mond dr.
Issekutz Sarolta, a kiállítást dr. Benedek Katalin művészettörténész nyitja meg. Egyúttal a
gyermek rajzverseny eredményhirdetésére és a nyertes rajzok bemutatására is sor kerül.
A kiállítás június 20.-ig tekinthető meg, naponta 15.00 és 18.00 óra között.
--Június 26-án 10.00 órára füvészkerti sétára hívja az érdeklődőket Wertán Zsolt
kertészmérnök, egyesületünk tagja. Találkozó a Füvészkert bejárata előtt, VIII. kerület, Illés
utca 25. Megközelíthető: hármas metróval a Klinikák megállóig, (a Klinikák előtt) gyalog a
Ludovika felé, majd balra, az Illés utcába.
Június 30.-án 11.00 órakor lesz Világosító Szent Gergely tiszteletére, valamint az örmény
kereszténység felvételének 1700. évfordulója emlékére az ünnepi szentmise Szamosújváron.
A szentmisét dr. Jakubinyi György érsek, az erdélyi örmény katolikusok apostoli
kormányzója celebrálja Gábor testvérrel közösen.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi, és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
******
A Magyar Érdekvédelmi Szövetség felhívása! 1116 Budapest, Sopron u. 64. I. em.
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Levélcím: 2100 Gödöllő, Palotakert 11. VIII/2

2001 febr. 14.-én megjelent a román ingatlan-visszajuttatási törvény, mely lehetővé teszi az
Erdélyből elszármazottak ingatlanainak visszakövetelését, nemcsak román állampolgárok
számára. Tekintettel arra, hogy ez nagyon sok Erdélyből áttelepült családot és a jogos
örökösöket is érinti, kívánatos volna, hogy mindazok, akik jogosultak, nyújtsák be mielőbb
jogigényüket, különben a határidő (2001. augusztus 14.) lejárta után végleg elveszítik minden
lehetőségüket vagyonuk visszaszerzésére vagy a kárpótlásra.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek ingatlantulajdonuk volt Romániában, vagy örökség
útján jogosultak az egykori tulajdonra, melyet 1945. március 6. és 1989. december 22. között
önkényesen elkoboztak, hogy a román hivatalos lap (Monitorul Oficial al Romaniei) 2001.
február 14.-én közzétett 10. sz. törvény 3. szakasza és a Román Alkotmánybíróság 43. sz.
2001. február 7.-i határozata alapján joguk van az ingatlant természetben visszakapni, vagy a
törvényben meghatározott esetekben az ingatlan reális értékének megfelelő kártérítésben
részesülni.
A törvény nem írja elő a jogköveteléshez a román állampolgárságot, tehát jogosult a külföldi
és külföldön élő állampolgár vagy annak törvényes örököse egykori jogos tulajdona
visszaszerzéséhez vagy értékének megfelelő kártérítésre. Ezt a jogot nemcsak maga a törvény
3. szakasza biztosítja, mely nem tesz különbséget a bel- és külföldi tulajdonosok között,
hanem Románia Alkotmánybírósága 43. sz. határozata is, mely elutasította az ellenzék által
ez ellen emelt kifogást.
Döntő fontosságú tehát, hogy minden magyar állampolgár, akinek egykor ingatlan tulajdona
volt (kivéve a mezőgazdasági és erdőterületet, melyekre a 1811991, a 169/1997 és az 1/2000es törvény vonatkozik), mielőbb nyújtsa be igényét, a birtokában lévő iratok (telekkönyvi
kivonat, kisajátítási végzés) másolatával együtt ahhoz az intézményhez, hatósághoz, melyhez
az ingatlan jelenleg tartozik (állami vállalat, szövetkezet, közhivatal, polgármesteri hivatal,
magánszemély stb.). A törvény hatálya alá tartozik minden olyan ingatlan (telek, lakóház,
kereskedelmi és ipari épület), amely nem mezőgazdasági rendeltetésű. Jogigényt jelenthetnek
be a résztulajdonosok is, és azok is, akiknek valamit fizettek a kisajátításkor, de ez
alacsonyabb volt a reális értéknél. Akik a 142-es törvény alapján már visszaigényelték
ingatlanukat, de elutasításban részesültek, az új törvény alapján ismét kérhetik. A törvény 6
hónapos határidőt adott a jogigény benyújtására, melynek elmulasztása jogvesztéssel jár. A
jogigény bejelentést tértivevényes ajánlott levélben is meg lehet tenni, elküldve annak az
intézménynek, vállalatnak, magánszemélynek, aki jelenleg az ingatlant birtokolja. Meg kell
őrizni az ajánlott szelvényt a tértivevénnyel, másolatokkal együtt, mert a válasz elmaradása
esetén (egy hónapon belül) a megyefőnökséghez (prefektus) kell panasszal fordulni. Az
elutasító döntést bírói úton lehet megfellebbezni. Jelentős értékű magyar tulajdonról van szó,
melynek elvesztése súlyos kárt okozna a magyar nemzetgazdaságnak és magánszemélyeknek
egyaránt. (A tulajdont igazoló papírokat utólag is lehet pótolni)
A törvény kimondja: az igénybejelentés elmulasztása jogvesztő, tehát 2001. augusztus 14.
után érvénytelenné válik minden jogkövetelés. A román hatóságok számítva arra, hogy sokan
elmulasztják, már értesítették az ilyen lakások használóit, bérlőit, készüljenek fel arra, hogy
augusztus 14. után megvehetik azt az ingatlant, ahol laknak, melyet használnak, ha addig az
egykori tulajdonos nem tesz eleget a jogkövetelés bejelentésének.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek maguknak, családjuk valamelyik tagjának tulajdona
volt (egyenes vagy oldalágú törvényes örökösök), azonnal szerezzék be tulajdonukat igazoló
iratokat és azok másolatát igénybejelentéssel, tértivevényes ajánlott levélben küldjék el az
ingatlant jelenleg használók (birtoklók) címére!
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Koszorúzás Jakabffy Elemér sírjánál, 2001. május 20-án,
a szatmárnémeti, hídon túli római katolikus temetőben
Amma Zoltán t.b. kanonok, általános helynök imája
Jézus Sirák fiának könyve 44. fejezetéből ragadunk ki néhány mondatot:
"Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket nemzedékeik sorában.1. Voltak közöttük,
akik nevet hagytak hátra, amelyről dicsérettel beszélnek... 8.
Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. l4."
Szatmárnémetiek számára ilyen egyéniség volt Jakabffy Elemér.
A temetőben gyűltünk össze. Latinul a temetőt coemeteriumnak hívják. Sokan a coiterium
szóból származtatják e szót. Olyan hely, ahol mindenki összejön, mindenki találkozik. Ez
nemcsak a halottakra vonatkozik, hanem itt találkoznak az élők is az elhunytakkal.
Boldogemlékű Márton Áron püspök 1955. május 4-én többek között a következőket írta
Chivu Stoica miniszterelnöknek. "Miniszter úr, a katolikus ügynek már vértanúi vannak, és
mi tudjuk, hogy a halottaink mire köteleznek minket."
Összejöttünk, hogy kegyeletünket rójuk le Szatmárnémeti nagy jogásza, politikusa, újságírója
emlékének. Erre kötelez a hála bennünket.
Összejöttünk azért, mert a nagy püspök szavait idézve: mi tudjuk, hogy a halottaink mire
kÖteleznek bennünket.
Míg lélekben imát mondunk sírja mellett, azért is imádkozunk, hogy: egyetlen nemzedékünk
se feledkezzék meg nagyjainkról, tudatában legyünk annak, hogy ők minket és a jövő
nemzedéket kemény tettekre ösztönöznek, népünk oltárára mindig készek legyünk elhelyezni
intelligenciánk, áldozatvállalásunk, tettrekészségünk legszentebb zsengéit.

Az ünnepségek és a megemlékezés alkalmával dr. Issekutz Sarolta is tartott beszédet a lugosi
művelődési házban, ennek záró részét idézzük:
"Engedjék meg, hogy emlékezzek még valakire. Krassó-Szörény Vármegye utolsó magyar
alispánjára, a II. osztályú magyar érdemkereszt, a III. osztályú Vaskoronarend, a Ferenc
József rend tisztikeresztje, a II. osztályú polgári hadiérdemkereszt tulajdonosára, Lugos város
díszpolgárára és a Trianoni tragédia után Magyarországon megtelepedvén rövidesen a
dunántúli kerület rendőrfőkapitányára, majd belügyminisztériumi helyettes államtitkárra, az
egész magyarországi rendőrszervezet vezetőjére, erzsébetvárosi Issekutz Aurélra.
Apai nagybátyám Szászvároson született 1964. jan. 14.-én, örménykatolikus keresztséget
kapott az örmény hagyományok szerint. 1934. júl. 21. napján Budapesten hunyt el.
Három gyermeke volt: Aurél, Lugos 1891. okt. 18., aki a temesi járás szolgabírája volt.
Tüzérzászlósként 1915. februárjában halt hősi halált a Kárpátokban. Emlékműve a Lugosi
temetőben áll.
Mária, aki Lugoson született 1894-ben és itt is halt meg 1920-bon, valamint Margit, aki
1898. dec. 29-én Terregován született és Budapest II. kerületében él a mai napig, immár 103
évesen.

Erzsébetvárosi Issekutz Aurél nekrológja Jakabffy Elemér tollából a Krassó-Szörényi Lapok
1934. július 26.-i számában jelent meg.
Lugos, 2001. május
dr. Issekutz Sarolta
******
Május utolsó vasárnapján újra megünnepelhettük a Hősök Napját.
A rendelkezésünkre álló - hiányos - adatok alapján emlékezzünk meg hősi
halottainkról:
Az 1848/49-es szabadságharcban:
bobdai Gyertyánffy Ferenc, honvéd százados, *Vargyas,1827, (G. 151, Bona: K/243)
Hősi halált halt: a Sepsiszentgyörgy melletti Eprestetőn vívott ütközetben,1849. júl. 5.
eleméri és ittebei Kiss Ernő, honvéd altábornagy, *Temesvár, 1799. júl. 13. (G. 217, Bona:
T/369)
Aradi vértanú, 1849. okt. 6.
szkárosi Lázár Vilmos, honvéd ezredes, *Nagybecskerek, (Torontál v.megye), 1815, (G.
283. Bona: T/428)
Aradi vértanú, 1849. okt. 6.
Lukács István, honvédtüzér főhadnagy, *Nagyvárad, 1821. k., (Bona: HII/362.)
Hősi halált halt: a temesvári csatában 1849. aug. 9.
vásárhelyi Novák Tivadar, honvédhuszár főhadnagy *Szamosújvár, 1811. ápr. 9. (G. 378,
Bona: HII/585, Szongott)
A császári hadbíróság halálra ítéli és 1849. márc.14- én kivégzik.
Szarukán János, gerillacsapat főhadnagya, (Bona: HIII/234)
Hősi halált halt a román felkelőkkel vívott harcban Marisel és Funtinella között, 1849.
júl.13.
Szentpétery Imre, honvéd százados *Kolozsvár,1819. Sz. Ferenc, honvéd hadnagy és
Miklós, honvéd százados testvére (Bona: K/577)
Hősi halált halt Nagyszeben bevételénél,1849. márc. ll.
Szentpétery Ferenc, honvéd hadnagy, Sz. Imre és Miklós honvéd századosok testvére,
(Bona: HIII/261.)
Hősi halált halt Piskinél,1849. febr. 9.
Szentpétery Miklós, honvéd százados, Sz. Imre, honvéd százados és Ferenc, honvéd
hadnagy testvére. (Bona: K/578.)
Hősi halált halt egyik csatában kapott sebében, Désen,1849. ápr. 29.
Az I. világháborúban:
báró Appel János Nepomuk Gottfried, cs. kir. huszár főhadnagy *Paulis, 1883. nov. 25.;
báró Mattencloit Eugéne, (Capbedo rokonság, G. 44.)
Hősi halált halt: Ciróka-Újfalu,1914. nov. 21.

sepsikilényi és sepsiszentgyörgyi Czakó Ferenc *Székelykövesd, 1892. aug. 18.; Korbuly
Erzsébet, (G. 230.)
Hősi halált halt (eltűnt): Rudka-Cervenicz,1916. aug.18.
csicseri Csicsery István Géza László sorhajóhadnagy, *Munkács,1893. szept. 3.; lehotkai
Lehoczky Rozália, (Buzáth rokonság, G. 30.)
Hősi halált halt: Paks,1919. jún. 26.
Csomák Jenő honvéd hadnagy * 1894.; Ritter (Resch) Irma (G. 83)
Hősi halált halt: Lutowiszka,1915. febr.
őrmezői Danilovics János dr. jur. t. jegyző *Budapest, 1888.; russori Jakab Ilona, (Buzáth
rokonság, G. 28.)
Hősi halált halt: Cernassi,1914.
Gajzágó Ferenc
*Túrkeve, 1898; Kuszka Ilona (G. 107.)
Hősi halált halt: 1918. az olasz fronton
belényesi Heppes Aladár László Antal *Borosjenő, 1874. máj. 30.; seprősi Czárán Eszter
Terézia Rozália (G. 56.)
Hősi halált halt: Galícia, Recliniec, 1915. júl. 26.
marosvásárhelyi Issekutz Aurél, a temesi járás szolgabírája *Lugos, 1891. okt. 18.; Zára
Mária (G. 177.)
Hősi halált halt:1915. febr. a Kárpátokban
Jakabffy Zoltán *Temesvár, 1896. jún. 8.; Skoza Izabella, (G. 184.)
Hősi halált halt: 1915.
Lászlóffy András Siebold Olga (G. 274.)
Hősi halált halt az orosz harctéren
Szarvassy György *Máramarossziget, 1871. jún. 6.; Jakobovics Ilona, (Buzáth rokonság G.
26.)
Hősi halált halt Turza, 1914. okt. 23.
roglaticzai és gyóni Zlinszky Imre, huszár hadnagy * 1894.; rétháti Kövér Róza (G. 259)
Hősi halált halt: 1917. nov. 8. Ojtozi szoros
A II.világháborúban:
báró Berg György Artúr, m. kir. Zászlós *Budapest, 1919. márc. 9. gróf Nákó Berta
Erzsébet Gizella Eszter Mária, (Gyertyánffy rokonság), (G.159.)
Hősi halált halt: 1942- ben a Don mellett
Gajzágó Tibor, m. kir. Százados *Kolozsvár, 1909. ápr. 14.; köpeczi Nagy Ibolya, (G. 115.)
Hősi halált halt: Olcharka, 1944. jún. 25.

Korbuly Imre *1916.; hertelendi és vidornyalaki Hertelendy Margit, (G. 238.)
Hősi halált halt: 1942. jún. 28. Szovjetka SzU.
rétháti Kövér Kálmán Dezső Zoltán, m. kir. tüzér főhadnagy *Vinga, 1903. dec. 7.; Koháry
Róza, (G. 262.)
Hősi halált halt: Solt, 1944. nov.13.
ebesfalvi Lengyel Sándor *Szarvas, 1892. nov. 11.; Kontur Ilona (G. 286.)
Hősi halált halt: Nagyvárad, 1944.
******
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 53. szám
2001 július
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból
Július
"Hiszünk a Szentlélekben is; a nem teremtettben és tökéletesben, aki szólott a
Törvényben és a prófétákban. Leszállt a Jordánra, az apostolok által tanított és a
szentekben lakozott."
Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, s ez a kölcsönös szeretet olyan erős, hogy
megszemélyesedik, így áll előttünk a Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek. Ő
közvetít, Ő tölt be mindent.
A hitvallás röviden felsorolja a Szentírásból a Szentlélek működését. A legfontosabb, ami
ránk is vonatkozik, ha úgy élünk, hogy Ő a szentekben lakozott, és lakik mind a mai napig és
mindörökké. Hiszen az apostol is mondja: nem tudjátok, hogy a Szentlélek temploma
vagytok?!
Dr. Sasvári László
******

Koszorúzás
Szép, derűs nap volt 2001. június 8-án. Délelőtt 11-órakor kezdődött az ünnepség a Budapest
III. ker. Czetz János utca 2. számú háznál, amelyen a Honvédelmi Minisztérium, az Argentin
Nagykövetség, a Magyarok Világszövetségének vezető tisztségviselői, a Külügyi Hivatal, a
volt és a leendő argentin nagykövet urak, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület képviselői és tagjai, a Czetz család ma Magyarországon élő rokonai, a Fodros utcai
Angol-Német Tagozatos Általános Iskola népes diákcsoportja Bíró Andrásné
igazgatóhelyettes vezetésével, más örmény szervezetek képviselői, az utca járókelői szép
számmal vettek részt. Valamennyien azért, hogy megemlékezzenek Czetz Jánosról, az
erdélyi, valamint örmény gyökerű székely, magyar és argentin hősről, születésének
évfordulóján. Díszőrség, forgalomkorlátozás, ünnepi hangulat.
Az argentin és magyar himnuszok elhangzása után elsőként Horacio Antranik Chalian
argentin nagykövet úr, aki maga is örmény származású, Czetz tábornok argentínai aktivitását
méltatta: hogyan vált az emigráns magyar menekült Argentína első számú katonai hősévé. E

megtiszteltetést nem hadszíntéri hőstettekkel, hanem szervezőképességével érte el, mint pl. a
Katonai Akadémia, a Térképészeti Hivatal, vagy a vasútépítés.
Homoki János államtitkár úr ismertette a hős tábornok teljes életútját, Magyarországon és
Argentínában, kiemelve a 48-49-es szabadságharc erdélyi hadjáratában elért eredményeket.
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke elsősorban a székely és az
örmény gyökerekről beszélt, valamint arról a fogadtatásról, amelyben része volt, amikor
Argentínában járt, a Czetz által alapított és ma is róla elnevezett Akadémián. Czetz János
emléke ma is annyira él az argentin katonai berkekben, hogy az azonos gyökerű, maga is
székely és erdélyi örmény elnököt szinte államfőnek kijáró tisztelettel fogadták, kalauzolták.
dr. Issekutz Sarolta a hős tábornokra emlékezve két dologra hívta fel a figyelmet. Az ott jelen
lévő fiatalsághoz (a Fodros utcai Általános Iskola tanulóihoz) szólva kiemelte a múlt
tisztelete, becsülete megőrzésének kötelezettségét, amelyből mindig erőt lehet meríteni.
Reményik Sándor Öröktűz c. verséből idézte:
Egy lángot adok, ápold, add tovább. És gondozd híven.
A felnőttek, az egyének és a kis közösségek, civil szervezetek felelősségére is kitért. Ezzel
kapcsolatban felolvasta Czetz Jánosnak Szongott Kristófhoz írott, igen elkeseredett
hangvételű válaszlevelét. Szongott Kristóf, a szamosújvári középiskola tanára, az Armenia
főszerkesztője, a magyarörmény közösség nevében a Millennium idején hazahívta az agg
tábornokot, hogy vegyen részt az ezeréves megemlékező ünnepségsorozaton. Sajnos, az
akkor már egészségileg megrokkant idős tábornok nem tudta vállalni a hazautazást. Az
előadó kiemelte, sajnálatos módon Szongott Kristóf volt az egyetlen, aki hazahívó levelet
küldött Czetz Jánosnak.
Tudni kell, hogy a Millenniumi ünnepségek idejében ő és Görgey voltak az utolsó élő 48-as
tábornokok, Czetz Jánosról mégis megfeledkezett a hivatalos állami gépezet. Akkor egy
kicsiny közösség gondolt csak az idős hősre. Fontos, hogy az egyének és a civil közösségek
is aktívan közreműködjenek saját hőseik emlékének ápolásában, ne várják azt kizárólagosan a
hivatalos állami szervektől. "Nincs nagyobb bűne a népnek, mint a nagyjai iránti
hálátlanság!"
Czetz János emlékének megőrzésével kapcsolatban fontos szerepet tölt be a mi egyesületünk
is. Magyarországon és Erdélyben a Sasi - Betegh család, különösképpen Magyarországon dr.
Sasi Nagy Istvánné, Argentínában pedig vitéz Ladányi Domonkos. Ők pl. aktívan
közreműködtek abban, hogy Gidófalva és Santo Tomé városok között testvérvárosi kapcsolat
épülhetett ki, valamint abban, hogy Czetz János szülőháza kertjéből, valamint a piski és
nagyszebeni csata színhelyéről származó erdélyi föld került Argentínába, Czetz János
sírhelyébe. Megemlítendő, hogy a Sasi Nagy család több Czetz domborművet készíttetett és
adományozott Argentínának, valamint szülőföldjének.
A Honvédelmi Minisztérium, az Argentin Nagykövetség és a Magyarok Világszövetsége
koszorúi után az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részéről dr. Issekutz Sarolta,
Fancsali János, a család részéről dr. Sasi Nagy Istvánné és Sasi Nagy Pál helyezték el az
emlékezés koszorúját az emléktáblánál.
A koszorúzásokat követően az ünnepséget nagyon kedves, 48-as dalokból és versekből
összeállított műsor zárta, amelyet a Fodros utcai Általános Iskola tanulói adtak, akik évek óta
lelkes résztvevői a megemlékező ünnepségnek. Az egyesület könyvajándékokkal köszönte
meg közreműködésüket.
Mint azt az emlékbeszédekből megtudtuk, az emléktábla az utóbbi években 1848-49-es
kegyeleti helyként működik a III. kerületben, hiszen minden év március 15-én ide vonulnak
ki az általános iskolák, hogy megemlékezzenek e dicső eseményről.
Az emléktáblát Jengibarjan Mamikon domborműve díszíti.

Részlet Czetz Jánosnak Szongott Kristófhoz írott leveléből.
"Buenos - Aires november 24. 1896.
T.cz. Szongott Kristóf úrnak, az "Armenia" szerkesztője és tulajdonosa Szamosújvártt.
Tisztelt Honfitársam és Barátom!
Utolsó, Szamosújvártt okt. 21-én kelt szíves levelére rögtön kívánok felelni, valamint annak
tartalma igényli, teljesítvén egyszersmind szívem sugallatát is. - Fogadja valódi barátságos
soraiért legforróbb hálámat! Mert csakugyan különös, hogy ötven évi hontalan vándorlás után
egyedül egy nagyszellemű, munkához szokott hazafi emlékezzék meg a menekültről, in
effigie Nagyszebenben felakasztott honvéd tábornokról...
Ki hitte volna 1848-49-ben, hogy a nagylelkű, minden érdemet gyorsan elismerő és talán
némelykor túlzott szümpáthiával megtisztelő magyar nép, annak kormánya és képviselői egy
ilyen alkalommal, mint a millenniumi ünnepség, ne emlékezzenek meg azokról, kik a
független kormány eszméjéért vérüket ontották, állásukat, jövőjüket áldozták fel a haza
oltárán - és irántuk még egy kegyeletes szóval vagy felhívással mutatta volna háláját? És íme
mégis úgy történt! Mert ki nem tudja, ha kissé analizálja az 48/49-iki történeteket, hogy a mai
állami állapotot csak is az akkori honvédsereg és vezérei áldozatkészségének, rendületlen
hazaszeretetének köszönhetni? Kimutatván a bámuló világ előtt azt, hogy mire képes a
magyar! És ez alkalommal az igazságszerető történetíró meg fogja mutatni, miszerint nagy
eposzában az erdélyi hadseregnek ha nem is első, de a legfontosabb szerep jutott?..."
******

Tárlatlátogatás a Füvészkertben
Június 26-án az Illés utcai oázisban húszan emlékezetes sétán vettünk részt az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében.
Wertán Zsolt igazi tárlatvezetést tartott a csodás kert és növényei, építményei, mint
műtárgyak bemutatásával. Nemcsak szakértelmével, hanem jól ismert természet- és
emberszeretetével ismét lenyűgözte a csoportot.
Az első magyar botanikus kert 230 éve a Nagyszombati Egyetemnél létesült. Kisvártatva az
egyetem Budára költözött. A kert a mai Krisztina térnél volt, de sajnos, ismételten
költözködnie kellett.
József nádor tanácsára a Festetics család Üllői út és Illés utca közti 10 hektáros területén
talált végleges helyet, de az épülő klinika a területének kétharmadát később elfoglalta. Még a
tavat is bekebelezte, amelyben a kis Nemecseket megfürdették a híres regény szerint.
Sok jeles botanikusnak és lelkes kertésznek köszönhetően ma 7000 növény díszlik a kertben.
Az ország, és a Botanikus Kert értékét is példásan segítő, "magyarrá vált" József nádor egy
vörösmárvány emlékoszlopa és a kiváló botanikus polihisztor Kitaibel Pál - KŐBŐL
ÖNTÖTT - szép, lányosarcú mellszobra előtt tisztelegtünk. Megtekintettük a "Magyar füvész
könyv" szerzőinek: Diószegi Sámuelnek és Fazekas Mihálynak közös emlékoszlopát,
valamint a híres igazgató, Jurányi Lajos emlékművét is. A területet és az üvegházakat jórészt
bejártuk.
Virágzott többek között a gránátalma és az angyaltrombita. A Millenniumhoz már felépült
pálmaház zöld oázisait és színpompás kígyóit kellő tisztelettel szemléltük. A termő
szedermálnát és az üvegházak tarka kincseit is sorba üdvözöltük, jóhangulatú együttlét, szép
délelőtt volt, érdemes lesz néha visszatérni ide.

******

Egy tudós testvérpárról
...merthogy ilyenek manapság is vannak...
Murádin Jenőről, az erdélyi képzőművészet napszámosáról,
magyar állami kitüntetése ürügyén
Március 15-e alkalmából az anyaország Németh Lajos-díjjal tüntette ki Murádin Jenő
kolozsvári művészettörténészt, az Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia előadótanárát.
A díjat a budapesti Iparművészeti Múzeumban rendezett ünnepségen Rockenbauer Zoltán, a
nemzeti kulturális örökség minisztere adta át, aki ez alkalommal azt hangsúlyozta, hogy
amikor a magyar művészetről beszélünk, egyre inkább és egyre fontosabb, hogy az egész
nemzet művészetében gondolkodjunk.
Az "egész nemzet művészetében" azonban nem könnyű gondolkodni, hiszen a múlt századi
határtologatások következtében az anyaországtól elszakított nemzetrészek művészete egészen
sajátos módon, más-más hatások alatt és körülmények között alakult olyanná, amilyen.
Hogy az egyes területek művészete milyenné alakult? Ezt hosszú évtizedeken át még a
szakberkekben sem tudták pontosan. Ha például Erdélyben művészgenerációk sora úgy nőtt
fel, hogy a magyarországi művészeti vérkeringésből szinte teljes mértékben kimaradt, az
anyaország tudomására viszont édes-kevés jutott az itteni művészek által elért
eredményekről.
Ezért merem megkockáztatni azt a kijelentést, hogy ha nem lett volna néhány olyan
megszállott művészettörténészünk, amilyen Murádin Jenő is, akkor az anyaország ma a
művészet terén nemzetben gondolkodni egyszerűen képtelen lenne. Hiszen nem állnának
rendelkezésére azok a forrásértékű munkák, amelyeket éppen ez a gárda tett le a nemzet
asztalára, elvesztődtek volna azok a pótolhatatlan adatok, amelyeket ezek a
művészettörténészek jegyeztek fel a jobb időkre várva.
Murádin pedig a megszállottak között is élenjáró. Afféle napszámosa ő a magyar és főképp
az erdélyi magyar művészetnek, aki évtizedeken keresztül, hatalmas munkaerővel sokasított
céduláin, cikkeiben, tanulmányaiban és könyveiben összegyűjtötte és (egyelőre részben)
velünk is megismertette a tájainkon élő festők, grafikusok, szobrászok munkásságát.
Részletekig menően tisztázta a nagybányai festőtelep és - iskola történetét, az ott tanuló és
alkotó művészek életútját, igazi kutatóra jellemző lankadatlansággal összegyűjtött
valamennyi fennmaradt emlékfoszlányt. Ilyen szilánkokból rakosgatta össze a nagybányai
mesterek és kismesterek életrajzát, s megszámlálhatatlan tanulmányban mutatta be sorsukat,
munkásságukat.
Murádin Jenő és a nagymértékben segítségével-munkájával Miskolcon megjelent Nagybánya
Könyvek tíz kötete után kevés újat mondhat bárki az erdélyi Barbizonról.
S ha már a segítséget említettem, azt is el kell mondanom, hogy Murádinnál segítőkészebb és
önzetlenebb kutatóval ritkán találkoztam. A tudósnak az a fajtája ő, aki mindenkinek,
mindenkor rendelkezésére áll hosszú évtizedek keserves kutatómunkájával összegyűjtött
teljes dokumentációjával és tapasztalatával.
Klein Józsefről, a Ferenczy művész-családról, a Barabás Miklós céhről, Gy. Szabó Béláról,
Nagy Istvánról, Maticska Jenőről, Gruzda Jánosról, Nagy Oszkárról, Kovács Zoltánról,
Dömötör Gizelláról és Mund Hugóról írott monográfiái, számtalan művészünkről megjelent
pályaképei és tanulmányai mércét állítanak a hazai művészettörténészek és kutatók számára:
a tudományosság, az alaposság, a megfontoltság és a higgadt értékelés mércéjét.
Tudatosítják annak a munkának a fontosságát, amelyet Murádin Jenő végzett és továbbra is
végez, s amelynek eredményeképpen az erdélyi magyar művészetet teljes mértékben,

alkotókkal és művészeti iskolákkal együtt, feltérképezte és leírta. Annak érdekében, hogy
amikor az "egész nemzet művészetéről beszélünk”, azt a megtörténtek és a tények
ismeretében tehessük meg.
Murádin Jenő munkásságával kapcsolatban ezek a gondolatok már rég megfogalmazódtak
bennem, a kitüntetése csupán ürügy volt arra, hogy ezeket fennhangon is elmondhassam.
Végül csak ennyit tennék hozzá: a Muradinnak teljes joggal járó elismerésnek csupán kis
részét törleszti most az anyaország magas kitüntetése, a Németh Lajos-díj.
Mindenképpen gratulálunk hozzá, egészséget és további jó munkaerőt kívánunk neki!
Tibori Szabó Zoltán
(Utónyomás a SZABADSÁG 2001. március 17-i számából)
******

Murádin László kapta meg elsőként A Nyelvőrzés Díját.
Vannak emberek, akiknek élete valamely intézmény életével kapcsolódik össze, mások
maguk tekinthetők intézménynek. Murádin László kivétel is, példa is: az ő élete a
munkájával, a foglalkozásával, a hivatásával kapcsolódott össze. Irigylésre méltó elsősorban
munkájának tárgya miatt, ez ugyanis maga az anyanyelve, a magyar nyelv, az erdélyi magyar
nyelv.
Főállásban ugyan, de mindig megalázóan szerény fizetésért, több mint négy évtizede az
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének főkutatója Kolozsváron. De több más intézménynek
van oka és joga, hogy köszöntse az ünnepeltet: az egyetemi tanszék, amelynek közvetlen
munkatársa is volt fiatal korában, és meg is maradt körünkben nem a céhbeli szolidaritás,
hanem a családi és baráti kötődés miatt, és mert mindannyiunk szerkesztője és korrektora is a
Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben; több szerkesztőségnek, állandó nyelvművelő
rovatával mégis leginkább a mindenkori kolozsvári napilapénak, most a Szabadságénak,
amelynek bizonyára legkitartóbb és legmegbízhatóbb külső munkatársa; az Erdélyi MúzeumEgyesületnek; lexikon-szerkesztőségeknek és könyvkiadóknak. És az Anyanyelvápolók
Erdélyi Szövetségének, a másik családnak.
Ha pedig a helyeket nézem, az erdélyi településeket: akkor nemcsak Harasztosnak volna oka
ünnepelni Murádin Lászlót, mivel ott született; és nem is csak Kolozsvárnak, ahol él; és nem
csupán iskolái színhelyének: Gyulafehérvárnak, Marosvásárhelynek; és nem csak
Csíkszépvíznek, felesége falujának, ahol nyaranta otthon van, most mint egyetlen örmény
származású lakosa a hajdani örmény fészeknek.
De otthon van abban a száznál is jóval több erdélyi és moldvai magyar faluban is, ahol nagy
munkájának, A romániai magyar nyelvjárások atlaszának anyagát gyűjtötte. A magyar
dialektológusok közül vitathatatlanul ő végezte a méreteiben legnagyobb és minőségében
leghitelesebb adatgyűjtést, ő szerkesztette és szerkeszti a legnagyobb magyar nyelvi régió
nyelvatlaszát: több mint háromezer térképlap, 11 kötet, ebből öt már megjelent a Magyar
Nyelvtudományi Társaság kiadásában. Kevesebbet beszélünk erről a kitűnő munkáról, noha
értéke és nagysága méltó párjává teszi az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak. És ez nem a
múlt, vagy még nem a múlt, hanem az erdélyi jelen élő nyelvi gazdagsága.
Sorolhatnám hosszasan fontos, főként nyelvjárási tanulmányainak változatos témáit, valamint
nyelvművelő köteteit. Ritkán volt és van alkalma arra, hogy tanárként is tanítson, de
olvasóközönsége nagy, mindannyiunkénál nagyobb, így hatása is bizonyára a legszélesebb
körű. Tudom róla, hogy soha nem vonzotta, különösképpen nem is érdekelte a hivatalos
elismerés, a cím és a rang, amely sokakat csábít és rabul ejt, sem a politika. Fontosabbnak
tartotta és tartja a baráti gesztusokat, a mindennapi élet nyugalmát és apró örömeit,
elégtételeit. Az elismerés mégsem hiányzott, a szakmabeliek elismerése és barátsága, a
nyelvjáráskutatók Csűry Bálint - emlékérme. És a barátok, kollégák és kolléganők mindig

őszinte vonzódása Murádin László emberi egyéniségéhez. Dolgozik, jön-megy, jár
közöttünk, most gyakran Budapesten is, láthatóan otthon van ebben a nem mindig barátságos
világban.
Rég tervezzük az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségében, hogy díjat alapítunk, Előbb a
Nyelvrontás megbélyegző díját adtuk ki néhány évvel ezelőtt (erre továbbra is sokan
rászolgálnának). Most A Nyelvőrzés Díját elsőként és nem véletlenül, éppen Murádin
Lászlónak nyújtjuk át 70. születésnapján. Az ő személye fémjelzi magát a díjat is; ez nem a
céhbeliek elismerése (az AESZ, ugyanis maga az erdélyi anyanyelvi mozgalom), és a
továbbiakban sem okvetlenül a céhbelieknek szánjuk. Csak olyanoknak, akik - céhen kívül
vagy céhen belül - életüket tették föl az anyanyelv, a magyar nyelv szolgálatára. (…)
Péntek János
(Megjelent az Édes Anyanyelvünk XIII. évfolyamának 1. számában,)
(Utánnyomás a Szabadság 2001. április 28-i számából)
******

Bogot köt, csomót köt
Mi a neve a kötélen, madzagon hurkolva kötött csomónak?
A levélben feltett kérdés vitatéma volt egy kolozsvári és egy csíkszeredai illetőségű személy
között. Mielőtt azonban válaszolnánk a kérdésre, szükséges hangsúlyoznunk, hogy az
elnevezésekben nemcsak táji különbségek vannak, hanem határvonalat lehet és kell húzni a
tájnyelvi, a szélesebb körben használt és értett "népies", valamint az irodalmi szintre
emelkedett köznyelvi kifejezések között.
A székely beszédben és a vele szomszédos mezőségi nyelvjárás keleti felében általánosan a
bog szó jelöli a fogalmat; bog van a fában, bogot kötnek a zsebkendőre, a madzagra
(spárgára), a cérnára, a cipófűzőre, illetőleg kioldja a bogot az, aki kibogozza.
A bog szót az Értelmező Kéziszótár országosan ismert "népies" stílus - minősítéssel
szótározza, ám a bogoz szót már irodalminak tartja, főleg ebben az átvitt értelemben: '(a
kérdést) megoldani igyekszik'. A bog (és a göcs) szó átvitt értelme ugyanis: 'bonyodalom,
szövevény', miként a megoldandó feladatnak sok ága-boga is lehet.
A Szilágyságban a fenti bog szónak magashangú párja él, a bög (bök). Ezt a változatot
tájszóként értelmezzük, de már szélesebb körben használt "népies" szó, a nálunk Szatmár
környékén élő göb, mely a szilágysági bög szónak hangátvetéses alakváltozata.
Kolozsvár szomszédságában, a mezőségi nyelvjárás nyugati felében, továbbá Aranyosszéken
a zsinegre, zsebkendőre göcsöt kötnek, s göcs van a fában is. A göcs tájszó, miként
származékai, a göcsös, göcsöz is.
A vele etimológiailag összefüggő szóalak a görcs. A görcs 'csomó, bog' értelemben - így
használják a szót pl. Domokoson, Magyardécsén és néhány érmelléki és Arad környéki
faluban - már nem táji, hanem "népies" stílus - minősítést kap. Így lehet egy dudoros, csomós
ág, fa: göcsörtös.
Persze, a görcs szónak, a fenti alapjelentéséből kiindulva, számos, elvont jelentésárnyalata is
alakult. Az izmok hirtelen és akaratlan (fájdalmas) összehúzódása kapcsán mondjuk: Görcsöt
kapott a lába.
A makacsul kitartó, szívós magatartás is lehet görcsös. Görcsösen ragaszkodik a nézeteihez
- jelentjük ki.
Miként a bog mellett a bög, a göcs szónak is van hangátvetéses alakváltozata; ilyen a
Kalotaszegen használt csög. Mondanom sem kell, hogy a csög tájszó. Érdekes, hogy nálunk
csupán a Bánságban, a bánsági magyar nyelvjárásokban élnek a fenti értelemben is

irodalminak tartott csomó szóval. Itt nem bog, bög, (görcs) göcs, csög, hanem csomó van a
kötélen, a fonalon. Ezt a szót találjuk ebben a kifejezésben is: gordiuszi csomó.
Az irodalmi nyelv szerint csomó a neve minden laza anyagban, élő szervezet szöveteiben
megkeményedett résznek: csomó van a fában és csomó lehet a rántásban, és csomók lehetnek
az embernek a nyakán... A csomó jelentésköre a továbbiakban erősen kibővült. A kérdésnek
sok ága-boga van, most talán ne fejtegessük.
Nem kell azonban lebecsülnünk a nyelvtörténet vonatkozásában a göb és gob alakpárt sem,
gondoljunk csak arra, hogy egy nazális járulékhang gyakori betoldásával keletkezett a gömb
és a gomb, a gömböc és a gombóc szavunk; mindegyikük elég nagy "csomó".
Murádin László
******

Otthonról - haza
Wertán Zsolt: Emlékek a 2000. évi körutazásról 2. rész
Kerestelek (Cristelec), Feneketlen tó. Nemrég még fürödtek benne, mára a vízi növényzet
benőtte.
Szilágysomlyó (Simleu Silvaniei). Átmegyünk a Krasznán, előnyös fekvésű település:
dombkoszorú öleli. Hasonlatos a Cenk és a dombvonulatok által dédelgetett Brassóéhoz, csak
kisebbek a méretek. A Báthoriak a XIV. században jelentek meg Somlyón.. Báthori Istvánt
máig nagyon szeretik a lengyelek. Lengyel mondás: "vagy meg sem született volna, de ha
már megszületett, nem kellett volna meghaljon". Krakkói síremlékén (a Wawel híres
Zsigmond-templomában, amely a lengyel királyok koronázó- és temetkezőhelye) állandóan
friss virág díszeleg.
Dr. Mártonffy István vezet fel lépcsőkön és szerpentines emelkedőn a dombocskán álló
szilágysomlyói katolikus templomhoz. A lengyel király apja, Báthori István vajda alapította.
1532-ben épült. Az 1600-as törökdúláskor a hajó leégett, de a gótikus szentély megmaradt.
Medve Sándor építőmester 1666-ban a hajót barokk stílusban építi újra. Barokk főoltárán - a
Varjú család adománya - Szt. Péter és Szt. Pál álló szobra. Szt. István és Szt. László szobrát
oldalra helyezték. A főoltár alatt üresen tátongó kriptát fedeztek fel. Kőből faragott
reneszánsz oldalajtó. Az oltármutatón lengyel szöveg. Megvan még a XVI. századi eredeti
nagyharang, repedt állapotban. A szentély gótikus boltozatán a hevederek szép hálómintát
nyújtanak.
A templomdombon az emlékmű felállítását a hatóság még nem engedélyezte, pedig
lényegében saját telek. Egyelőre még a templomban van elhelyezve, esetleg később majd
sikerül felállítani. Itt minden szeptember utolsó vasárnapját érintően megrendezik a "Báthori
napok"-at, s ez egyben a szilágysomlyói magyarságnak is ünnepe. A tágabb környéken,
mondhatni egész Észak-Erdélyben is ez az egyetlen templom, amely katolikus kézen maradt
a reformáció elterjedésekor. A kolozsvári Szt. Mihály templom például akkoriban unitárius
lett, a freskókat bemeszelték. Később Mártonffy István püspök úr visszaszerezte. A
restaurálásakor, amikor a falfestést leszedték, kikapart szemű szentek képeire bukkantak.
Dr. Mártonffy István említi, hogy 1739-ben egyik őse, Mártonffy Kristóf érdemeiért Mária
Teréziától nemességet kapott, de nagy összeget is kellett fizetnie (később láttuk nemesi
levelét is, Christophoro Mártonffy...). Szamosújvárott született a szépapja, míg dédapja és
nagyapja már itt, Szilágysomlyón. Nagyapja, Dr. Mártonffy Lajos geológus, egyetemi
végzése után a Szamosújvár-i Örmény Katolikus Gimnáziumban lett tanár. "Nos hát, fiatalon
elkerült Szamosújvárra, ahol meglátni és megszeretni egy kicsi fekete örmény leánykát,
Merza Gabriellát, hát az egy percbe tellett - és ott nősült meg. Négy gyerek lett és nagyapám
sajnos 1910-ben vakbélperforációban meghalt. Akkor a család beköltözött Kolozsvárra a
Merza nagyanyám rokonságához. Merza Gyula pápai lovag lett, Merza Lajos szintén potentát

volt Kolozsváron és amikor apám befejezte az egyetemet, akkor visszajött Szilágysomlyóra,
az ősi fészekbe. Elhelyezkedett az első unokatestvérénél és ott is szintén egy percbe tellett,
míg az első unokatestvére lányába beleszeretett és elvette és úgy kerültem aztán én is erre a
vidékre..." - meséli Mártonffy István.
A templom oldalán kétnyelvű márványtábla; "In memoriam Báthory István 1533-1586 Erdély
fejedelme, Lengyelország királya – Principele Transilvaniei, Regele Poloniei - Báthory
Alapítvány 1993" Megkoszorúztuk az emléktáblát, Himnusz, Szózat. A koszorúkat mindig
beviszik a missziós kereszthez, nehogy eltűnjenek. Lementünk a Mártonffy házhoz: a volt
Rákóczi u. l6-ba. Falán márványtábla: "Itt élt Dr. Mártonffy István 1895-1966 - Mindenki
orvosa" Jelen utcanév: Str. Simion Barnutiu.
A túloldalon áll, kissé odébb, a névadó szobra: "Simion Barnutiu 1808-1864 a 48-as
szabadságharc hőse" - minden csak nézőpont kérdése, nem igaz?
Fatornácos ház, virágoskerttel, benne Mártonffy emlékszoba. Zsúfolva van eredeti bútorzattal
és édesapja személyes könyveivel, tárgyaival, ifjúkori festményeivel. Kórházigazgató 1940től. Sajnos az orvosi eszközöknek csak a töredéke maradt meg, mivel magánrendelőjét 1952ben államosították, így a kórházban gyógyított tovább, míg 1966-ban Teremtőjéhez költözött.
A szilágysomlyói vár, inkább várkastély, nem volt nagy erősség. Sarkain négy bástyájából
mára kettő maradt. A bástya kapuívének zárókövére kettős címert faragtak: a sárkányfogas
Báthori címert a Bebek címerrel együtt. Fölöttük, körbefoglalt évszám: 1597. A kőkaput egy
súlyos teherrel megrakott teherautó óvatlan vezetője jól megrongálta, ezért aládúcolták. Az
épületnek sok tágas pincéje volt, számszerint 19, amelyek Báthory Zsófia kézfogójánál
igencsak hasznosnak bizonyultak, a sok finom étket innen hordták fel a vendégseregnek. A
lepusztult részen I. Világháborús emlékmű áll. A háború végén ez még magyar város volt.
Márványba vésték a nyolvanegynéhány szilágysomlyói hősi halott nevét, köztük románokat
is. Argyilánnal kezdődött a névsor, voltak magyar zsidók is. Kevés eredményt hozott a
hosszas kutatómunka a hősök kilétét illetően.
Visszaindulunk Kolozsvár irányába. Báthori Kolozsvárott iskolát alapított, amikor már
lengyel király is volt. 1578-ban például a vilniuszi jezsuita kollégiumot alakította át és emelte
egyetemi rangra. Ezt később róla nevezték el. Lengyelországban több iskola és egyetem viseli
nevét. A legnagyobb lengyel óceánjáró úgyszintén. Manapság pedig, az önálló litván
köztársaságban a lengyel kisebbség hosszú ideig küzdött, hogy Báthori István maradjon az
egyetem névadója, így végül az átkeresztelést sikerült megakadályozni. Fura tagja a híres
családnak Báthori Erzsébet, a csejtei grófné, róla elmondhatjuk, hogy ő volt az igazi Drakula.
A kegyetlenkedések vádja alól végtére is felmentették, mégis várfogságra ítélték,
elmebetegen ott halt meg.
A Meszes hegy szerpentinjein felfelé küszködik a busz. Több helyen útépítés. Lefelé a
szélesebb, olaszok által újjáépített, jó úton kanyargunk.
Alsóegregy (Romanasi). A kanyarban piciny, boronafalú, zsindelyezett orthodox fakápolna.
Elhagyjuk Szilágy megyét.
Dávid Gyula (Kolozsvár) és Veress Zoltán erdélyi író (Stockholm) szerkesztésében az Erdély
Kövei könyvsorozat évente egy kötettel kedveskedik az olvasóközönségnek. A 10. kötete
frissen jelent meg: "HATÁRTALAN HAZÁBAN" címmel. Ezredfordulós töprengések:
riportkönyv 15 közéleti személyiség gondolataival. Két tagtársunk, Bányai Károlyné és
Károly is részt vesz a munkában és a terjesztésben. Lelkiismerettel ajánljuk mindenkinek az
Erdélyi Könyv Egylet - EKE köteteit.
A Millenniumi fenyves erdőcske látszik felettünk a dombon, ahogy elkezdjük 3-ik barangoló
napunkat. 1896-ban minden itteni falu telepített ezervalahány luc-csemetéből álló fenyvest.
Szászfenesnél 1660-ban II. Rákóczi György vesztes csatát vívott a szultán seregével. Erdélyt
1687-ben szállták meg a császári csapatok, majd a Leopoldi Diplomával 1690-ben Lipót
császár megszüntette a fejedelemséget. Kolozsmonostort I. Béla alapította 1061-63-ban.

Kővári László írta 1866-ban: "E hatalmas apátság úgy látszik a fejérvári püspökségnek nem
vala ínyére, mivelhogy a pápa kitűnő kiváltságokkal látta el. Honnan Adorján püspök
dandárját felüté (1181-1202), az apáturat fogságra hurcolá... a monostort szintén megrohanta,
a pápától nyert kiváltságait tűzbe, a királytól nyerteket vízbe hányatá." A kolozsmonostori
templomot a görögkatolikusok kapták. Most, néhány éve megmaradt és "templommá
idomított" szentélyét a katolikusok visszaszerezték, rendbehozták, amiért "Európa Nostra"
díjat kaptak. A Feleki tetőn, ahol a híres, nagy, fehér gömbkövek találhatók, volt az 1942-es
határ.
A Mezőségen járunk, többszáz négyzetkilométeres területen van itt sófelhalmozódás. Igen
sokáig el tudná a világot látni... Szindi kőfejtő: mészkövet nyernek. Balra a Mezőség dimbesdombos vidéke. Szemben Torda városa. A Tordai Hasadék feletti plató, a Dobogó, sok
víznyelővel.
Torda (Turda). Már a rómaiak bányászták a sót, Egy cohors vigyázta az értékes lelőhelyet.
(Egy légió tíz cohorsból állt, egy cohors átlagban 350-400 katonát jelentett - a szerk.)
Sok művészi emlék, kőbe vésett írástöredék, tárgy maradt hátra. A tatárok 1242-ben
elpusztítják. Újra-telepítés, kedvezmények. A tordai gótikus templomban tartott
országgyűlésen mondták ki a világon először a vallásszabadságot. Dávid Ferenc: "A hit Isten
ajándéka, tehát ne szóljon abba bele senki, mindenki szabadon gyakorolhassa a magáét."
A rómaiak által művelt bányaterületek régen beomlottak, helyükön víztükör.
A tordai sóbányákban a munkát 1932-ben beszüntették, mert félő volt, hogy városrészek
beszakadhatnak. A só 15 millió éve keletkezett, feketének látszik. Oldhatatlan anyagokat,
homokot, iszapot hordott be az eső, a patakok vize. A bánya látogatható, légúti betegek
kezelését végzik benne. Sóvirág lerakódások. Az óriási méretű, harangbúra alakú Mária
Terézia akna tetején lévő "erkély"-ről élvezzük a visszhangot: énekelünk, kurjongatunk. A
"géphely"-en kereszt alakú járomgerendázattal hajtották a bányalovak körbe a csörlődobot,
amellyel a kitermelt 25-40 kg súlyú kősó tömböket felhúzták. A lépcsős fejtésfronton 25-30
cm mély árkocskát csákányoztak és ebbe ékeket feszítettek. A műszak előtt a "gyülekező
helyen" várták össze egymást. Kiosztottak nekik 1-1 font faggyút és mécsest. Leszállás előtt a
kápolnában Szt. Borbála védelméért fohászkodtak. A Mária Terézia akna 80 méter mély,
aljánál 70 m széles. E hatalmas üreg 120 év alatt mélyült ekkorára. Időközben a Rudolf
aknában is megkezdődött a termelés: valamivel alacsonyabb, de jóval terjedelmesebb, kissé
hosszúkás, koporsófedél alakú. Ebben már nem csupán kézi szerszámokkal folyt a termelés,
hanem például réselő gépekkel is. Váltásonként 100-120 sóvágó dolgozott, igen gyenge
fénynél. Sós vízszivárgás-képződmények: sóvirág, sócseppkő, makaróni, szalma. Egy-két év
alatt keletkeznek, de rövid életűek, saját pici súlyuk le-leszakítja őket.
Többször átfutunk a Maros fölött.
A Mezőség: 19 ezer négyzetkilométer, a síkságot részben az Aranyos, részben a Szamos
alakította. A Kisküküllő völgye borvidék.
A szászlakta vidék itt kezdődik (noha majdnem mindnyájan elmenekültek már).
Balázsfalvánál (Blaj) a görögkatolikusok kaptak területet.
Dicsőszentmárton (Tirnaveni, Martinskirch) a Monarchia idején Alsóküküllő vármegye
központja volt. Árva Bethlen Kata a közelben, Bonyhán (Bahnea) született. Balázstelke
(Blajel), felfelé iparkodunk a kanyargós úton, majd le Medgyes (Medias, Mediasch)
városába. (Medgyes volt az erdélyi szőlőművelés egyik központja, 1146-ban alapították,
1495-ben már városi joga volt. Itt jelentek meg a lengyel követek 1576-ban, hogy Báthori
Istvánnal közöljék a királyválasztás eredményét és meghívják a lengyel trónra. A
szabadságharc alatt Bem 1849 március 10-én szabadította fel - a szerk. megjegyzései).
A Nagyküküllő völgyében Medgyes, Beszterce, Brassó, Nagyszeben, Szászsebes és
Szászrégen, ahova annak idején Németalföldről és Németországból toboroztak betelepülőket.
A gyönyörű fiatornyos templomtorony megdőlt. Az ívben futó középkori tégla várfalat

eltakarják a hozzá ragasztott sorházak. Ahogy a busszal körbemegyünk, kedves látványt
nyújt. Négy kaputornya volt és hármas védőfal övezte.
(folytatjuk)

Helyesbítés
Júniusi számunkba Wertán Zsolt erdélyi úti beszámolójába hiba került: egyrészt Jegenye
helység nevét tévesen Legenyének írtuk. Elnézést kérünk a szerzőtől és olvasóinktól,
valamint, természetesen Jegenye lakosaitól. A másik hiba egy költő nevének és a verscímnek
hibás idézése volt. Valójában Szilágyi István Kő hull apadó kútba... című művéről volt szó - a
tévedésért ugyancsak elnézést kérünk minden érintettől.
******

Tóth Rózsa kiállításának megnyitója
– gyermekrajz kiállítás Dr. Benedek Katalin művészettörténész beszéde
2001. június 12-én 17 órakor nyílott meg dr. Tóth Rózsa grafikus, magyarörmény művész
önálló tárlata a Budapest I. kerület Fő utca 28. szám alatti kiállító teremben, az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezésében. A mintegy 64 alkotásból álló tárlat
igen széles spektrumban mutatta be a sokoldalú művész munkásságát, grafikáktól,
fafaragásoktól kezdve a linómetszeteken keresztül a pasztell- és olajfestményekig.
Érdekességként megemlítjük, hogy minden kép a művész saját, egyedi faragású kereteiben
került a kiállító terem falaira. A kiállítás bevezetőjét dr. Issekutz Sarolta tartotta, a szakmai
megnyitó dr. Benedek Katalin művészettörténész feladata volt (lásd beszámolónk további
részében).
Ezután a bemutatkozó beszélgetésben megismerhette közösségünk az igen szerény, meleg
tekintetű, pozitív kisugárzású művészt.
Az estet Várady Mária Reményik- és Kányádi-versekkel, Szilvay Ingrid erdélyi örmény és
székely dalokkal színesítette, s tette igazán hangulatossá, bensőségessé.
A kiállítás megnyitásával egy időben hirdették ki a gyermekrajz verseny eredményét. Az
oldalteremben kiállításra kerültek a díjnyertes alkotások. A zsűri úgy döntött, hogy több
kategóriában hirdetett győzteseket.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által a magyarörmény közösség aprajafiatalsága részére meghirdetett "Mit jelent számomra Szent István és országa, a keresztény
magyar államiság 1000 esztendeje" című rajzpályázat díjazottjai:
"8 évesek" kategória: Kopeczky Flórián, Erdőkertes
"9 évesek" kategória: Incze Nóra, Sepsiszentgyörgy
"10 évesek" kategória: Kopeczky Krisztián, Erdőkertes
"11 évesek" kategória: Tóth Eszter Mária, Szeged
"12 évesek" kategória: lncze Réka, Sepsiszentgyörgy
"13 évesek" kategória: Szilvay Kristóf, Szentendre
"14 évesek" kategória: Fancsali Gergő, Budaörs
"18 évesek" kategória: Szentpétery Annamária, Csíkszereda.
Az okleveleket és könyvjutalmakat átadtuk, illetve eljuttattuk a nyerteseknek, akiknek ezúton
is gratulálunk.

Köszönetet mondunk egyúttal a Budapest Főváros Önkormányzata Kisebbségi, Emberi Jogi
és Vallásügyi Bizottságának, valamint a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok
Társulásának, hogy támogatták kiállítási programunk eme gyöngyszemének megvalósítását.
Dr. Benedek Katalin művészettörténész megnyitó előadása
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaink, Rokonaink!
Talán furcsán hangzik, ha ebben, az immár örménymagyarrá vált teremben dr. Tóth Rózsa
szegedi művésztanárt régi ismerősként köszöntjük.
Hiszen még nem is beszélgettünk vele sem általános, sem személyes, sem sorskérdésekről, az
itt látható sokszínű, eleven alkotói skáláról mit sem tudtunk, mégis már megérezhettük, hogy
velünk gondolkodó, közülünk való ember tárlatát üdvözölhetjük a mai napon.
Az igényesen összeállított és szerkesztett Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain
ugyanis hónapról-hónapra beavattak bennünket vendégünk képileg megjelenített olvasás
élményeibe, szellemi és lelki hangulatába.
A Wass Albert "Te és a világ" című könyvének olvasása közben, idézetek kíséretében
megfogalmazott, finom vonalrajzú reflexiók felfedték kiállítónk belső világát.
Lényeges, hogy mely részletek szólítanak fel a halasztást nem tűrő alkotói folyamatra.
Tárlatunk főszereplője a teljes keresztényi emberi lét mellett voksol, a nemzet, a család, a hit,
a hagyományok megőrzése és ápolása ad témát képzeletének. De az ember és természet
szoros és elszakíthatatlan együvé tartozása is nyújt számára megörökíteni valót.
Hogy mennyire így van ez, arról a falakon látható, számszerűségében is imponáló művek
sora győz meg leghitelesebben. Grafikailag előadva, olajjal, akvarellel festve, fába faragva,
linóleumba metszve tárja elénk életét, kapcsolatát a hittel, vagy például viszonyulását Ady
Endre verseihez.
Tóth Rózsa minden technikára fogékony. Jó érzékkel megtalálja közülük a mondanivalóhoz
legmegfelelőbben alkalmazhatót, illetve más-más technikát használva egy és ugyanaz a téma
árnyaltabbá válik, a hangsúlyok áthelyeződnek.
A fában ősiség, állandóság és lelkiség honol, különösen, ha erezetét, csomóit is a kifejezés
szolgálatába állítja ihletett megmunkálója.
A művésznő szentképei, a család tartalomkörébe vonható munkái eme nemes anyag által
tovább gazdagodnak.
Őt a nyugalom, harmónia, az örök és igaz értékek inspirálják, szerencsére a káosz, a rombolás
nem hozzák lázba fantáziáját, nem telepít pusztító bombákat képzőművészetünk amúgy
süppedékes talajába.
Ez ma külön érdem.
Tóth Rózsa elsősorban grafikus, úgy is mondhatnám, nemzetközi magyarörmény grafikus,
hiszen 1979 óta jegyzik nevét. A dán királynő kiadója háromszor adta ki munkáit az év 10
legszebb színes grafikája között.
Olaszországban, s német kiadványokban számos alkalommal találkozhattak műveivel, de
Európa több nagyvárosának múzeuma, állami és magángyűjtemények is őriznek szép
példányokat.
Rendületlenül dolgozik, s "ami hamis a világban, nem fogamzik meg őbenne." Mi itt
szemtanúi lehetünk Tóth Rózsa kivételes sokoldalúságának, "összegző emlékeiből", ahogyan bemutatkozását aposztrofálja - a művekből kicsendülő hitvallásának.
Most néhány hétre megosztja velünk, szétosztja közöttünk munkálkodásának java termését,
amelyet megbecsüléssel, szeretettel és köszönettel fogadunk.
Én is köszönöm és kérem, tekintsék meg a kiállítást.
2001. június 12.
Benedek Katalin

Keresztúry Dezső

******

Emberként élni
Hajó és balsorsod napjai,
Égtáj s évszak divatjai közt
Megmaradsz annak,
Ami lehetsz, egészen,
Kifosztva is épen,
Lélek a lélektelenségben,
Úgy leszel ember, igazi.
******

Emléknapok 1848/49
+ GYERTYÁNFFY FERENC, bobdai - honvéd százados * 1827. Vargyas, - + 1849. júl. 5.
Hősi halált hal a Sepsiszentgyörgy melletti Eprestetőn vívott ütközetben.
Gudenus: 151; - Bona: K/243; Ö-H.
ISSEKUTZ ZSIGMOND, erzsébetvárosi - honvédhuszár főhadnagy * 1830. (Rácz-)Ittebe,
Torontál m., - + 1900. júl. 1., Budapest.
Gudenus: 179. - Bona: H/II-104; - Ö-H. t/20.
+ K1SS ERNŐ, eleméri és ittebei - honvéd altábornagy * 1799. júl. 13. Temesvár, - + 1849.
okt. 6. Arad.
Aradon golyó általi halálra ítélik és kivégzik.
Gudenus: 217 . - Bona: T/369; - Ö-H.
+ KÖVÉR VINCE, rétháti - szolgabíró *1821. júl. 19.; - + 1848. okt. 22. Kisfalud
Meggyilkolták a felkelő románok a kisfaludi határban.
Gudenus: 255.
+ SZARUKÁN JÁNOS - gerillacsapat főhadnagya *? - +1849. júl.13.
Főhadnagyként hősi halált halt a román felkelőkkel vívott harcokban Marisel és Funtinella
között
Bona: H/III-234; - Ö-H. t/37.
Július szülöttei-halottai
dr. PATTANTYÚS ÁBRAHÁM DEZSŐ - miniszterelnök, pénzügyminiszter, országgyűlési
képviselő, ügyvéd - * 1875 július 10., Debrecen - + 1973 július 25., Budapest - a Farkasréti
temetőben nyugszik
dr. ISSEKUTZ BÉLA - akadémikus, gyógyszerész professzor Szegeden, majd Budapesten
* 1886, Kőhalom -+ 1979, Budapest
DÁVID ANTAL IVÁN - szerkesztő, író, újságíró
* 1913 július 30., Kézdivásárhely - + 1988 július 26., Budapest
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Dr. Gajzágó Aladár

Petőfi utolsó órái
A Gajzágó család történetének megírásához szükséges irodalom kutatása közben rátaláltam
ifj. Gajzágó László dési felgymnazista tanuló (a későbbi utolsó magyar alispán SzolnokDoboka megyében) Petőfi Sándor életrajzával foglalkozó irodalomtörténeti dolgozatára, amit
az Országos Széchényi Könyvtár könyv alakban őriz. Az 1884-ben írott dolgozatában a
szerző több hazai forrásra hivatkozik, többek között Zilahy Károlyra, akinek 1864-ben jelent
meg a nagy költő életével foglalkozó munkája.
Ugyanakkor kezembe került Lengyel József ezredorvos levele, amit a Vasárnapi Újságnak írt,
s azt 1860. augusztus 25-i számában a lap leközölte.
Lengyel, mint beosztott orvos jelen volt a segesvári ütközetben.
Miután már hosszabb ideje folyik a Petőfi sorsával kapcsolatos találgatás, az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület elnökének a kérésére ezt az írást közreadom.
Lengyel József személyes ismeretségben volt Petőfi Sándorral, őt a harc idején az első
pillanattól az utolsóig szemmel tartotta, így levele hitelesnek vehető. Petőfi 1849. július 30-án
Székelykeresztúron aludt. Bem tábornok már úton volt Segesvár felé, ahol Lüders orosz
tábornok állt 18 ezer emberrel és 46 ágyúval. Petőfi Bem tábornokot Héjasfalván érte utól.
A magyar sereg Fehéregyháza határában állomásozott, a helység 1848-ban romokba került.
Itt július 31-én Bem a 8 ágyú egyikéből reggel 9 órakor tüzet nyitott és az első golyó
Iszajatyin orosz tábornokot halálra sebezte.
Petőfi őrnagy a tüzelés után a lőhatáron kívül egy sütőkemencén ült, ahonnan többszőr
eltávozott, majd visszatért és figyelte a harc kimenetelét és a táj szépségét, valamint
érdeklődéssel nézte, miként szedik össze a székely szekeresek a nem messze becsapódott
golyókat.
Délután 4 órakor a csata öldöklőbbé vált. Ekkor látta Lengyel, amint Petőfi a sebesültek közt
elhaladt Fehéregyháza irányába és a patak hídjának karfájához dőlt s ott mintegy 30 percig
állt. Tőle mintegy 200 lépésnyire működött egy 6 fontos ágyú, mely lőtte az országút mellett
felsorakozott orosz lovasságot, amely nagy veszteséget szenvedett.
Az oroszok viszonozták a tüzet és Petőfitől mintegy 30 lépésnyire fúródott a földbe egy
golyó. A felszálló portól hosszú ideig törölgette a költő zubbonyával a szemét. Ezt követően
elsietett a hídról s az oroszok helyéhez közeledett, de közben megállt s hátát a falu kapujának
támasztotta, s gondolataiba elmélyedt. Még a csakhamar keletkezett iszonyú zsivaj, ordítás,
valamint a nagy tüzelés sem zavarta, s még arra sem felelt a mellette elhaladó ezredorvosnak:
"mi a baj, őrnagy?"
Közben a huszárság mind elfutott, a tüzérek otthagyták ágyúikat és a gyalogság egy részével
az erdőbe menekültek. Lengyelék az országúton menekültek, utánuk a két ezrednyi, hosszú
nyelű lándzsával felszerelt orosz lovaskatona. Az orvosék valahogy kijutottak a faluból s
látták, hogy amíg a két ezred támadott, egy harmadik ezred a Küküllő partja mellett halad
felfelé egyenes vonalban, s amikor már fél mérföldre lehagyta Fehéregyházát, jobbra
fordultak és egyenes szegletet képezve igyekeztek átvágni az országutat s ezzel a menekülést
megakadályozták.
A magyar lovasság nagy részének még volt ideje e körön kívül menekülni, de a gyalogságból
csak az menekülhetett, aki tartalékba volt állítva. Akik a körben voltak, azokat bekerítették és
60-70 sebesült kivételével mindannyian elestek.
Petőfi gyalog volt, így a körben bent maradt! ...
Mint írja Lengyel ezredorvos, ő egy dombra ért és Petőfit vélte felfedezni; "élénken
emlékszem, amint fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyával futni láttam."
Ennyit írt az orvos, amit saját szemével látott.

Ezt így fejezte ki Lengyel ezredorvos levelében s még egy váratlant is megemlített. "Ennyi
mindez, amit Petőfi utolsó perceiről tudok. Ezen tőlem hallottakat beszélték el nejének is, ki
azon év telén B. I. társaságában idáig utazást tett, s miután ennyit hallott, megnyugodott
benne, s innen visszatért." S amint írja Lengyel József, hogy a helyet is meg akarta mutatni
(mármint a sírhelyet - szerző) ... de, ".., de a nálunk töltött nap kellemes változatai, a kedves
kis nőt annyira elfoglalák s igénybe vették, hogy ezt tőle nem is várhatnám."
De nézzük Petőfi sorsát mások szájából! 1860 nyarán a Székelyföldön utazó Thaly
Kálmánnak egy szárhegyi szekeres mesélte a következőket. A szekeres részt vett, mint
huszár, a segesvári csatában és ismerte Petőfit. Neki egy társa mondta, hogy két kozák
rárohant, de segítségére nem lehetett, ő maga is alig menekült el.
Ugyancsak Thaly Kálmán említ egy segesvári polgárt, akivel beszélt is. Ez a személy részt
vett az elesettek temetésében s látott a mellén átszúrt, szőke szakállú és bajuszú embert,
zsebeiből kiforgatott írásokkal. Teste az úttól fölfelé a hegy lejtőjén feküdt.
Lengyel tudósítása is egyezik. Ő az esemény után G. Heydte tábornokkal találkozott és
Petőfiről érdeklődött. Heydte rendezte a halottak eltakarítását a harctéren. Nagyon jól
emlékezett egy hegyes szakállú szőke emberre, aki az országút szélén, mellébe kapott
dzsidaszúrástól elesve feküdt, s akinek nadrágzsebéből egy csomó összeírt papír hullott ki.
Lengyel és Heydte pontosan emlékezett. Lengyel arra a pontra, ahol Petőfit futva látta,
Heydte pedig arra a pontra, ahol az említett személyt holtan fekve látta. A kettő közötti
távolság még a 100 métert sem haladta meg. Heydte biztos volt benne, hogy Petőfi 134
elhullott társával a fehéregyházi határ felső felén fekszik, az északról lefutó patak martjára
ásott közös sírban, amit Gajzágó László dr. gr. Haller-féle honvédsírnak említ.
Salgótarján, 2001. május 4.
Dr. Gajzágó Aladár
******
Júniusi számunkban az I. és II. világháborúban hősi halált haltak közül sajnálatosan kimaradt
Zuboly, azaz dr. Bányai Elemér főhadnagy neve, aki Szamosújvárott született 1873-ban és az
Uzsoki szorosban esett el 1915-ben. Erre figyelmeztetett levelében Spányi Balázsné
Budapestről, a figyelmeztetést köszönjük. Zubolyról amúgy a legkevésbé sem feledkezünk
meg, bizonyíték erre 2000. szeptemberi számunk, amely egy előző Klubest (a júliusi) témáját
idézi fel dr. Nagy Károly előadásával és Füst Milán Zubolyról írott soraival.
Másik levélírónk új, lényeges információval szolgált: a II. világháború hősi halottja volt Nagy
Tibor Árpád, a levélíró Nagy Emma Kornélia édesapja.
Nagy Tibor Árpád 1903-ban született Székelyudvarhelyen, édesanyja neve Száva Emma.
Hősi halált halt 1944 szeptember 17-én, amikor a gyergyószentmiklósi utcai harcokban
szuronnyal átdöfték. A székely határőrségben harcolt futár, felderítő lovas beosztással. Két
leánya, az akkor 13 éves Nagy Júlia, valamint 11 éves Nagy Kornélia, a levélíró,
hadiárvákként nőttek fel.
A továbbiakban örmény származású háborús hőseink között Nagy Tibor Árpád nevét is
tisztelettel megőrizzük, a tájékoztatást köszönjük.
******

Utánnyomás az Arménia, 1892. áprilisi számából (eredeti helyesírással)

Wolff Gábor
(1811-1892)
A magyar gyógyszerészet nesztorát, a növénytan egyik hivatott mívelőjét és a hazai
örménység egyik nem jelentéktelen fiát vesztette el Wolff Gáborban, kinek nevét elismeréssel
említették a botánikusok, személyét pedig - polgári erényeiért - tisztelettel vették körül azok,
kik közt élt, kikkel érintkezett.
A Wolff család a beköltözéskor 'Kál' (Gál: Farkas) örmény nevet viselt; de a család azon
ágát, mely Kőhalomban telepedett le, a szászok rendesen csak Wolff-nak nevezték. A család
másik ága megtartotta a 'Gál' nevet; tehát a Gál és Wolff: egy család.
Wolff Gábor született 1811. ápril. 7.-én Kőhalomban; atyja Wolff Bogdán kőhalmi
nagykereskedő, anyja Káringécz Zsuzsánna volt. Testvérei: W. Antal udvarhelyi kereskedő,
Dr. W. József erzsébetvárosi főorvos, W. Alajos Nagy-Küküllő megye tiszti ügyésze és W.
Zsuzsánna mind elhunytak; csak Wolff János kolozsvári gyógyszerész van még életben.
Két évet (1820-22) töltött a brassói katonai nevelőintézetben; a gymnasiumot szintén
Brassóban (1822-26) tanulta. Gyakornokoskodott Fogarason Ungár József gyógytárában
(1827); gyógyszerészi oklevelet nyert Pesten 1834-ben; önálló gyógyszerész lett 1840-ben,
ugyanis ekkor vásárolta meg öccsével, Jánossal a kolozsvári Schmidt Ádám-féle
gyógyszertárt.
Nőül vette 1842-ben Lukács Lujzát (Nagy-Váradról), Lukács György jelenlegi
belügyminiszteri államtitkár egyik nővérét. 1848-49-ben, mint jó hazafi, nemcsak pénzzel, de
vérrel is áldozott a hazának. 1856-ban 52 pályázó közül ő nyert jogot arra, hogy Tordán a
második gyógyszertárt felállíthassa, melyet azon évben meg is nyitott.
Kora ifjúságától kezdve kiváló előszeretettel foglalkozott ugyan a természettudományokkal,
de legkedvenczebb tárgyai mégis a növény- és rovartan voltak. Folytonosan tanult és
buvárkodott; mint botánikus lett híressé. Fáradhatatlan floristicus volt; szerencsés
fölfedezéseivel és kutatásaival Kolozsvár és Torda flóráját Európa legérdekesebb pontjaivá
tette. A növénytudósok több növényt neveztek el az ő tisztelt nevéről, mely így halhatatlanná
lett!
Érdemei elismeréssel találkoztak. 1846-ban a kir. magy. "Természettud. Társulat" - 1848-ban
a stettini "Entomologischer Verein", - 1849-ben a nagyszebeni "Siebenb. Verein für
Naturwissenschaften", - 1858-ban a bécsi "K.k. zoolog.-botan. Gesellschaft" tagjává és 1859ben a bécsi "K.k. geolog. Reichsanstalt" levelező tagjává választotta.
Őszinte barátság köteléke fűzte a boldogult dr. Haynald Lajos kalocsai érseket Wolff
Gáborhoz, kivel levelezésben is állott; a nagynevű bíbornok még erdélyi püspök korában
ismerkedett meg Wolffal. A nyolczvanas évek elején kongresszusra gyűltek össze
Magyarország pénzintézeteinek igazgatói Budapesten; Wolff Gábor is felment. A fővárosban
volt az egyház büszkesége: Haynald is. E sorok írója volt az a szerencsés, ki Wolffot
Haynaldhoz felvezette. Igazán megható volt a két botánikus találkozása: meghatva egymás
nyakába borultak, megcsókolták egymást és hosszasan átölelkezve maradtak ...
Mint tordai gyógyszerész, a közügyek körül kifejtett önzetlen buzgalmával közbizalmat és
osztatlan becsülést vívott ki magának. Tagja volt Torda-Aranyos vármegye bizottságának,
valamint Torda város képviselőtestületének is. Huszonöt évig volt igazgatója Torda legrégibb
pénzintézetének: a mostani virágzó "Tordai kisegítő-takarékpénztár részvénytársulat"-nak;

tisztét kiváló odaadással és szakértelemmel viselte. Múlt év aug. havában tartották meg a
részvényesek fényes ünnepélyek közt 25 éves igazgatói jubileumát. Ekkor leplezték le
olajfestésű arczképét is, mely most az intézet helyiségét díszíti. - Mint buzgó gazdája a
"Torda-Aranyosmegyei gazdasági egylet"-nek, megteremtette az egylet gyümölcsfaiskoláját,
mely jó hírnévre emelkedett.
Meg kell még emlékeznem nagyszerű és sok ezer példányt számláló herbariumáról. Ez
képezte boldogultnak egyik nagy gyönyörűségét; bármint csalogatták s bármit is ígértek
érette: nem akart megválni ezen eszményi kincsétől, mit egy hosszú életen át gyűjtött, hanem azt fiának Dr. Wolff Gyula tordai gyógyszerésznek hagyományozta.
Meghalt 1892. ján. 29.-én 81 éves korában. Halála általános, mély részvétet keltett; ravatalát
koszorúözön borította. A szomorú családon kívül a "Tordai kisegítő-takarékpénztár" - és a
"Torda-Aranyosmegyei gazd. Egylet" külön-külön gyászjelentést adtak.
Sok tanulságot meríthet a előre törekvő ifjú nemzedék a tulságig szerény Wolff Gábor
hasznos életéből, kinek önzetlensége utolérhetetlen és becsületessége szeplőtelen volt!
Bárány János
******

Szamosújvártól Bécsig
A Fővárosi Örmény Klub 2001. június 21. napján tartott találkozójának műsora:
Szamosújvártól Bécsig, az örménykatolikusok nyomában.
A meghirdetett előadás megkezdése előtt a klub háziasszonya megemlékezett arról, hogy mit
jelent számunkra az Országgyűlés által, május 8-án elfogadott 2001. évi XVII. törvény, az
ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról,
amelynek szövegét fel is olvasta.
"...1991. június l9-én az utolsó szovjet katona is elhagyta a Magyar Köztársaság területét, így
az ország népe minden idegen erőtől függetlenül és minden korlátozástól mentesen maga
tartja kezében saját sorsát. Szabadságunk visszaszerzésével valóra vált a Zrínyiek és Thököly,
a Rákócziak és Kossuth, forradalmaink és szabadságharcaink hőseinek és velük a magyar
nép egészének álma.
Az Országgyűlés attól a meggyőződéstől indíttatva, hogy szuverenitásunk visszaszerzésével és
a magyar nép százados szabadságvágya valósággá válásával a nemzet a legnagyobb
értéknek: a szabadságnak jutott ismét a birtokába, az Országgyűlés az ország szuverenitása
visszaszerzésének emlékét és jelentőségét törvényben örökíti meg.
1991. június 19-ének, az utolsó idegen megszálló katona hazánkból történt eltávozása
napjának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá nyilvánítja.
Szabadságküzdelmeink vívmányának, a kivívott szabadságnak tiszteletére június hó utolsó
szombatját a magyar szabadság napjává nyilvánítja. "
A májusi jogszabályalkotás másik nagy eredménye, hogy megszületett az oktatási miniszter
16/2001. (V.25.) OM rendelete, amellyel újra indul az ember-, erkölcs- és vallásismeret
szakirányú továbbképzési szakképesítés, meghatározott követelményeknek megfelelően, azaz
a jövőben képeznek olyan oktatókat, akik - bár ötven évnyi szünetelés után - újra kezdik e
témákban oktatni a fiatalokat.
Háziasszonyunk ezt követően felolvasta Heltai Jenő: Szabadság című csodálatos versét,
amelyet az EÖGY 1999. júniusi számában már megjelentettünk.

Ezek után kezdődött Tutsek János diavetítéses előadása. Sajnos, írásban nem lehet visszaadni
azt a bensőséges hangulatot, amelyet Tutsek János előadása, képes visszaemlékezése a
klubban jelenlévő hallgatóság számára teremtett. Hasonló volt az érzésünk, mint amikor a
2000. évi konferencián Kruzsnyiczky Keller Rozália szamosújvári visszaemlékezéseit
hallgattuk.
Nem egyszerűen bemutatták, hogy ez, vagy az a ház kié volt, mikor épült, stb. Ezen
előadások hallgatása során megelevenedett az idő, a múlt: az épületek, az utcák, a piac, az
iskola, a templom. Úgy elevenedett meg, hogy magunk is benne voltunk. Az adott épületet
nem kívülről láttuk, hanem belülről kifelé néztünk. Szinte magunk is ott ültünk a fiúiskola
ebédlőjének hosszú asztala mellett, amikor vacsorára terítettek, egyik végén a lányok, a
másik végén a fiúk. Együtt rúgtuk a labdát képzeletben Diarián atyával, aki maga is focizott,
reverendában, így könnyebben elrejthette a labdát; vagy éppen együtt csúszkáltunk a Szt.
Péter domb havas oldalában.
Természetesen örültünk a szép diafelvételeknek is, mert szinte minden jelentős házat
láthattunk. Akik már jártak Szamosújváron, azoknak e képek az élmények felelevenítését
jelentették, akik pedig még soha, azok számára az érdeklődés felkeltésére szolgáltak.
Erzsébetváros értelemszerűen már csak mint fotózás tárgya jelenhetett meg, hiszen e
városban előadónk fiatal korában nem élt. Az utazás Erdélyből - Szamosújvártól Budapesten át Bécsig tartott, ahol a Mechitarista kolostor templomának csodálatos oltárképét
nézhettük utolsó felvillanásként.
Illetve mégsem. Tutsek János levezetésképpen néhány "családi" felvétellel ajándékozott meg
bennünket. Bemutatott néhány csodálatos felvételt egy fecske-család életéből. A család az
ablakával szemben rakott fészket, így némi türelemmel és szerencsével olyan pillanatokat
tudott megörökíteni, hogy a képekre bármely természetfotós büszke lehetne.

Bevették Buda Várát!
Június 29, péntek, 10.00
A támadók - szamosújvári és gyergyószentmiklósi csapatok - megérkeznek a Viziváros felől
a Budai vár keleti lejtőjéhez. Kapitányuk, Aján Gerő siófoki illetőségű hadvezér döntő
rohamot vezényel a Halászbástya lépcsőinek bevételére. Neki külön erőt ad, hogy a terepet
régóta kikémlelte már, ugyanis a Bástya alatt járt gimnáziumba annakidején. A csapatok
hősiesen megküzdenek a 130 lépcsőfokkal és máris a Nagyboldogasszony templom tövében
állnak, további rohamra készen.
Június 29, péntek, 10.15
Némi előkészületek után - amikor is a sereg GH-felelőse kifizeti a belépti díjat - következik a
behatolás a templomba. Kiderül, hogy eredetileg a budai németek egyháza volt, Máriatemplomnak hívták, majd 1541-től a török lefoglalta saját maga számára és 145 éven át kékre
festett belsővel Szulejmán Szultán Dzsámi volt a neve. A keresztény felszabadítás után
szegényesen helyreállították, míg aztán a 19. század végén Schulek Frigyes
megnagyobbította, tornyát megmagasította, azaz kialakította a jelenlegi formát, amely igen
híven utánozza a valódi, gótikus építészetet. "Mátyás templom"-nak csak a köznyelv, a
megszokás becézi, de vannak külföldiek, akik mindig ezt az elnevezést hallván, néha "Szent
Mátyás" templomot mondanak.
Június 29, péntek 10.45
Az Aján Gerő vezette hódító sereg újult erővel vág neki a becserkésző útnak, ezúttal délnek
veszi az irányt, hogy bevegye a Palota Oroszlános udvarát.

A Tárnok utcában a csapat fényt derít a "bolt" kifejezés hadititkára, látván a híres, előreugró
emeletű, boltozott iparos-kereskedőházakat.
Megszemlélik a még mindig romjaiban tátongó Sándor-palotát, amely több, mint fél
évszázada híven őrzi a II. világháború pusztításának emlékeit.
Útközben, az ásatásos részeken kiderül, milyen is a Várhegy szerkezete, miért olyan
veszélyes hatalmas autóbuszokkal végiggurulni az utcáin.
A hódítók az Oroszlános udvar torkolatánál legyőzhetetlen ellenállásba ütköznek: az udvaron
ugyanis a belügyi tisztek eskütételének főpróbája zajlik, belépni nem lehet. Kárpótolják
magukat a Dunára néző Palota-terasszal, és megszemlélik Budapest panorámáját, valamint
szemrevételezik a további, meghódítandó objektumokat.
Június 29, péntek, 11.45
A támadókon itt-ott a hosszú harcok fáradtsága érződik, ám, amikor kiderül, hogy a Vár
északi csücskében ágyúüteget lehet elfoglalni, majd italvételezés következik, a fáradtságot
legyőzik. Csupán Aján Gerő kapitány vonul vissza az autóbusz lágy ölére, miután lába nem
bírja tovább a kissé erőltetett tempót.
Június 29, péntek, 12.20
A közvitézek egyre gyakrabban teszik fel a lényegi kérdést a Bástya- azaz Tóth Árpád
sétányon észak felé menetelve: messze még az ágyuk? Amint azonban a távolban
felsötétlenek a Hadtörténeti Múzeum előtti lövegek, a csapatok fegyveréhsége nem ismer
határt. Meghódítják a Bástyasétány északi szakaszát, elhagyják az utolsó budai pasa, Ali
Abdurrahman síremlékét, majd döntő rohammal beveszik a Bécsi kaput. Itt ismételten a
kilátásban gyönyörködnek, annál is inkább, mert a fiatalabb évjáratú harcosok a látványt
ismét pihenőállásnak tekintik. Ebbő1 az állapotból csak a (be nem hűtött) kólák ígérete
zökkenti ki őket.
Június 29, péntek, 12.45
Az utolsó roham következik: a Budavári Önkormányzat szép, képekkel és szobrokkal díszes
belső udvara, majd önfeláldozó tolongás a kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak is
irodául szolgáló, kétszer két méteres helyiségben, ahol elszánt katonákhoz méltóan, kíméletet
nem ismerve megisszák az összes létező kólát. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke
egyfolytában töltögeti a csapatnak a nedűt, majd utána napokig borogatja saját csuklóját, de
azért még kiosztja a délutáni, Nagycirkuszi előadásra szóló belépőjegyeket.
Június 29, péntek, 13.05
A fáradt, ám győztes csapat vezetői visszavonulót fújnak. Megtörténik az utolsó eligazítás az
Önkormányzat üvegtetője alatt. Kiadják az utasítást a Halászbástya alatt parkoló busz
megközelítésére. Így tehát búcsú következik, és rendezett sorokban megkezdődik a Budai
Vártól való rugalmas elszakadás.
(Az Aján Gerő szervezésében, a Siófoki Örmény Önkormányzat, valamint Siófok Város
támogatásával Magyarországon nyaraló erdélyi gyermekcsoportot a Budavári Örmény
Kisebbségi Őrkormányzat az idegenvezetéssel, a cirkuszjegyekkel és üdítőitalokkal
támogatta, az EÖGYKE-füzetek riportere pedig - idegenvezetés közben - lejegyezte az
eseményeket)
dcs
******
Előző számunkból kimaradt az a kedves hír,

hogy mi történt az angadzsáburral Kamaraerdőn?

A budapesti XI. kerületben ugyanis nemzetiségi napot tartottak, amelyen természetesen részt
vett a kerületben működő összes kisebbségi önkormányzat, így az Örmény Kisebbségi
Önkormányzat, tehát az örmény gyökerűek is.

Minderre pünkösdkor került sor, és a Népszabadság június 5-i számában dicséretesen be is
számolt az eseményről. Az effélének illik örülni, hiszen a központi, nagy lapok vajmi keveset
törődnek a kisebbségekkel (hacsak nincs valami zaftos botrány a házuk táján - bár, azt meg
úgyis egyoldalúan írják meg).
Hogy a magunk házatájára tereljük a szót: fellépett Jengibarjan Dávid harmonikaművész,
akit a beszámoló tudósítója, Sz.K.L. virtuóznak nevez. Tudjuk, nem ok nélkül, hiszen
Jengibarjan játékában már magunk is többször gyönyörködtünk.
Más nemzetiségek is gazdag műsorral léptek fel, de a hírek szerint a legnagyobb érdeklődés a
meghirdetett főzőversenyt övezte.
Idézünk a Népszabadság említett beszámolójából; "Az egyik helyen hagyományos bogrács
rotyogott, de készült túrós csusza és pörkölt is. A legnagyobb sikere az angadzsabur névre
hallgató erdélyi örmény levesnek volt, aminek kinyomtatták a receptjét is."
Sietünk hozzátenni, hogy az angadzsábur mestere, Szotyori Nagy Áron képviselőnk első
helyet és oklevelet kapott jutalmul.
Gratulálunk! Büszkék vagyunk Szotyori Nagy úr sikerére és mindannyiunk kedvencének, az
angadzsáburnak utánozhatatlan ízére, amely annyi ember tetszését elnyerte. "Ismertségről",
sajnos, még nem beszélhetünk, ugyanis az újságban a kinyomtatott receptet közölték ugyan,
ám a hurut készítéséről szólva apró, de lényegi félreértés került a szövegbe:
"Fadézsában megalvasztjuk a tejet... stb," - olvassuk az idézett újságcikkben. Hát ez az...! Azt
a tejet, bizony, savanyítjuk! Aludttejből még senki sem készített hurutot.
Szotyori Nagy Áron úr is bizonyára kellően savanyított és besűrűsödött tejhez adta hozzá a
petrezselymet és zellerlevelet.
Ezért lehetett olyan finom főztje, az angadzsábur, hogy első helyen díjazták, amihez - nem
győzzük hangsúlyozni - gratulálunk!
dcs
******
Kedves Olvasóink!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület küldöttsége jelen volt, és részt vett a
2001. június 30-i, Világosító Szent Gergely ünnepen Szamosújváron.
Az eseményről később beszámolunk!
******

Híradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. július 19-én lesz a Magyarok Házában,
Budapest, V kerület, Semmelweis u. l-3. alatt, a Zeneteremben.
--Szomorújelentések
Hosszabb szenvedés után, 2001. június 4-én (pünkösdhétfőn) elhunyt Skripecz Erika, aki a
kezdetek óta Egyesületünk tagja volt. 78 éves korában érte a halál. Temetése július 9-én volt
az Óbudai temetőben, aznap délután mondtak misét lelki üdvéért a budai Városmajori
plébániatemplomban.
Cím: Skripecz Sándor, 1072 Budapest, Rákóczi út 30.
2001. június 10-én, 70 éves korában váratlanul elhunyt Jakab Andor Simon gépészmérnök.
Az elhunyt a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője volt, elvesztése a
családon és a rokonokon túl, nagy veszteséget jelent a testületnek is. Temetése a budaörsi régi
temetőben történt június 29-én.

Táviratcím: Jakab Andorné, 2040 Budaörs, Csillag u. 2.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
--Kedves olvasóink, nagy örömünkre folyamatosan érkeznek önöktől a kitöltött kérdőívek!
Kérjük továbbra is, hogy aki teheti, töltse ki és küldje el címünkre, mert minél több válasszal
számolhatunk, annál megbízhatóbb képet kapunk!
Továbbra is köszönettel
a szerkesztőség
******
Utánnyomás az Armenia,1892. májusi számából (eredeti helyesírással)

A kelengye
Kelengyejegyzék czím alatt egy eredeti örmény kézirat hű magyar fordítását közöljük,
melyből látszik, hogy a gazdag örmények milyen fejedelmi kelengyékkel látták el leányaikat
kiházasítás alkalmával:
"Dicsértessék a Jézus Krisztus! 1761. január 28. Isten nevében! Ez a boldog menyekző
Erdélyországban, az örmények Erzsébetvárosában tartatott, a Szent-Háromság
(templomának) ajtajában, XIII. Kelemen pápa, a jótékony Mária Terézia apostoli király,
Battyányi József megyés püspök, gróf Kemény László gubernator, dr. Chengánosz
(Longinus) apostoli misszionárius, kanonok, apostoli főjegyző, az örmény nemzet főesperese
és a mondott város plébánosa, Diákoneán Donig ághá egyházi főgondnok és a kompánia
főbírája, végre Zádigeán (Páskuj) Thorosz ághá városi bíró idejében.
- Eljött Simon Ászvádur ághá (úr) szeretett hitestársával, Margit úrnővel és a papok előtt
megkérték Murád Auxencius úr és szeretett nejének, Bikhá Mánuság szeretett leányát Dsischáthunt, szeretett fiok Dávid számára törvényes házastársul. Házasságukat tegye az Úr Isten
boldoggá, ámen. - Viszont én Auxencius és hitestársam adjuk szeretett leányunknak
mindenekelőtt az Isten áldását, azután a szülei áldást; végre ennyi aranyot, ezüstöt és
drágagyöngyöt:
Négy arany jegygyűrűt, értéke 60 aranypénz, egy nyaklánczot, értéke 30 arany, két pár
fülönfüggőt, az első párnak értéke 6 és a másodiké 3 arany; hat sor drágagyöngyöt, értéke 30
arany; egy drágagyöngy nyakbavalót (gérdán); egy aranyozott ezüst-övet és egy más
karmazsin selyem csattos övet, a kettőnek értéke 6 arany, továbbá négy szoknyát. Az első
szoknya zöld szövetből készült, mely aranyszállal ékített pozsonyi mellénnyel is el van látva,
van a mellényen 16 pár ezüst kapocs; evvel a ruhadarabbal jár egy fehér recze kötény. A
második hamú-színű szoknyának ugyanolyan színű mellénye van, melyen 10 pár ezüst
kapocs van, evvel a ruhadarabbal is jár egy 'linczi' kötény. A harmadik szoknya kék troket,
ugyanoly színű mellénnyel és 'sváb'-szövet köténnyel. A negyedik szoknya 'kálámájká'-ból,
mellénnyel és köténnyel. Két mente, az első, mely zöld morból készült, rövid és aranyszállal
van ékítve; 8 pár aranyozott ezüst gombbal, béllése szőrme, prémje nyest ... A másik mente,
mit galambszín vékony posztóból készítettek, arany paszománttal van ékítve; van rajta 8 pár

aranyozott ezüst gomb, ki van bélelve mállal és ... szőrme torokkal prémezve. Két felső: az
egyik szövetből, arany paszománynyal ékítve és szőrme torokkal prémezve. A második kék
troketből készült, ékítve van arany paszománynyal, bélelve és ... prémezve.
- Két fejkötő, az egyik szövetből készült és széles aranycsipkével van díszítve; a másik
karmazsin damasztból, mely szintén aranycsipkével van díszítve. - 22 ing, ezek közt van a
vőlegény-ing (1) is. - Két abrasz; egyik színes, selyemmel van hímezve és csipkével ékítve; a
másik, mely szintén csipkével van ékítve, fehér. - Két lepedő; az egyik linczi vászonból,
széles fehér csipkével díszítve; a másik örmény vászonból (2) való. - 4 párnahéj; kettő fehér
lincziből, csipkével díszítve és kettő lipcsei szövetből (czivilich). - 5 velenczei kendő; egyik a
jegy-kendő (így neveztetik a jegyváltáskor használt kendő), másik a vőlegényé, harmadik a
nyakkendő. - 3 sing fekete fejrevaló fátyol; egy derékalj lipcsei czivilichből készült borítóval;
két párna; egy tálcza; egy láda és a t. Isten kegyelme legyen folyton-folyvást rajtuk. Ámen.
Viszont én Ászvádur hitves társammal, Margittal ígérünk a mi szeretett
menyaszszonyunknak: Dsis-chátunnak 60 aranyat (3) és egy paplant. Különben bőven
áraszsza el Isten őket kegyelmével. Ámen."
(1) Az örmény menyasszony maga küld a vőlegénynek inget; evvel megy a vőlegény a templomba esküdni.
(2) Akkor szőtt is az örmény asszony.
(3) Ezt az ajándékot ereszcsur-nak nevezi az örmény.

******
Előzőleg megígértük, hogy közlünk Jakabffy Elemér apróbb, érdekes és humoros írásaiból...
Elsőnek következzék a Gambeczvér, amely az 1919-ben Hagopian álnéven közreadott Régi
krassóiak kötetecskéből való.

A gambeczvér
Amikor a tizennyolcadik század végén a Temesi Bánságot visszacsatolták az anyaországhoz
és az új Krassó vármegyében is a kincstár birtokai értékesítéséhez fogott, az ország minden
részéről jöttek nemesek és nem nemesek, hogy az új vármegyében földtulajdont szerezve, a
nobile officiumokat is ellássák. Így kerültek ide a Jakabffy-család tagjai is az örmény világ
metropolisából, Szamosújvárról.
A nyugtalan keleti vér csakhamar szerepet juttatott e család tagjainak a megye közéletében és
közülök Simon után rövidesen Kristóf is az alispáni székbe került. A régi megyeházban, a
mely a mai pénzügyi palota helyén volt és később a törvényszék épülete lett, lakott a
vármegye első tisztviselője.
Lugosnak 1842. évi június 21-e rémes napja volt. Iszonyú tűz dühöngött. Az álmából felriadt
alispán ott látta maga előtt a lángok martalékául a méltóságteljes kéttornyos görög keleti
templomot is.
Azt beszélik, e látvány úgy hatott reá, hogy néhány perc alatt minden haja kihullott, még
bajuszát és szemöldökét is elvesztette. Mikor pedig azt kellett tapasztalnia, hogy a város
legnagyobb részére elharapódzott a tűz, befogatta négy lovát, magához vette a vármegye
pénzeit és elhajtatott. A város lakói érthetetlennek találták az alispán dolgát. Sokan úgy
gondolták megőrült, mások gyávának bélyegezték.
Jakabffy Kristóf pedig erősen hajtatott és a négy ló Lippáig meg sem állt.
Ekkortájt Lippa volt a délvidék legnagyobb épületfa piaca. Ami épületfa Erdélyből a
Maroson úsztatva lekerült, mind Lippán raktároztatott, innen került a többi városba.
Az alispán örömmel látta az óriási készletet és rövidesen az egészet lefoglalózta. Most meg
Lippán nem értették az alispán dolgát. Mikor aztán alá voltak írva a kontraktusok, közölte a

lippaiakkal, hogy Lugos leégett. A jó lippai fakereskedők azonban ezt a konjuktúrát most már
kihasználni nem tudták.
Mikor pedig az alispán Lugosra tért vissza és elmondotta, hogy a város felépítéséhez olcsó
áron biztosítva van az épületfa, itt is megértették, hogy az alispán sem nem örült, sem nem
gyáva, csak vérbeli örmény.
******

Anna örök
néhány szó július 26-ról és egy Anna-bálról
A magyar irodalom egyik legtöbbet idézett, emlegetett versét Juhász Gyula írta 1926-ban. Így
kezdődik:
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben...
A címe: Anna örök.
"Ezen égbemeredő magas bérezek alkotják az e tavat körülölelő nagyszerű zöld töltsért, mely
féltékenyen fedi azt a vihar és a kíváncsi pillanatok elől. E tó ily fekvése igazolni látszik azon
hagyományt, miszerint őseink e rejtett tó titokteljes partjain üték fel Hadurnak tiltott oltárait,
s hogy az üldözött ősvallás e menhelyen sokáig tartá magát, midőn e téreken a keresztyénség
ülte fényes diadalát. /../ De végre is ezen ős ázsiai vallás engedni volt kénytelen a nyugati
polgárosodás igényeinek, /../ azért áll itt is ez őseink által kegyelt tó partjain (az északkeleti
tisztáson) egy Sz.-Annának szentelt imola, hol nem régen is még igen zajos és népes búcsuk
tartattak."
Ezt pedig Orbán Balázs írja a Székelyföld leírása harmadik kötetében, az 1869-ben megjelent
Háromszék című kötetben a Szent Anna tóról, majd lábjegyzetben hozzáteszi a "zajos, népes
búcsuk"-hoz:
"Minden évben kettő, egyik sz. Anna napján, másik Kisasszony napján. Ily búcsuk
alkalmával a székely határőrezredek hangászkara és tisztikara is ki szokott volt menni, s a
szentmenetek (processio) bevégezte után zene, táncz és nagy mulatság volt. Kik ilyen
búcsukat láttak, azt mondják, hogy az ilyenkor megnépesedett magány tekintete, a nép
ezreitől körülözönlött tó környezete igen festői volt, főként estve, midőn ezer meg ezer tűz
gyulladt fel, akkor valódi varázstünemény s elragadóan nagyszerű látvány tárult fel a
szemlélő előtt."
Mindehhez két dolgot tesz hozzá Orbán Balázs: a különlegesen szép helyeken állítottak a
régiek is oltárt és tartottak ünnepséget a maguk (ilyen vagy olyan) vallása, szokásvilága
szerint, a kereszténység pedig ezekre a helyekre települt, hogy kiváltsa a korábbi, másik
vallás szent helyét. Ezért építettek Szent Annának ajánlott kápolnát a Szent Anna tó partján
(amelyet Orbán Balázs még "imolának" nevez).
Másik megjegyzése: természetesen tudjuk, hogy egy kialudt vulkán krátertava a Szent Anna
tó.
Nincs helyünk felidézni a két-három változatban is élő legendákat, amelyek a Szent Anna tó
keletkezését magyarázzák. Csak utalhatunk rá, hogy például Jókai Mór is szép mesét írt a
tóparti kápolna elvesztegetett harangjáról, amelyet a tóban élő vizikirály elrabolt, és
leányairól, akik a tó mélyén laktak, s arról, miként szerezte vissza a harangot egy székely
legény - s lett egyúttal felesége a vizikirály legkisebbik leánya...
Szent Anna, Mária édesanyja a magyar kultúrkörben mindig a Mária utáni második leginkább
tiszteltebb és legtöbbet emlegetett szent volt. Bálint Sándor, a nagyszerű néprajz- és

kultúrtörténész a magyar katolicizmus ünnepeit, népszokásait tárgyaló, Ünnepi Kalendárium
című könyvében szinte megszámlálhatatlanul sok, Szent Annának ajánlott templomot,
kápolnát sorol fel. Mint írja: "Egészen a XX. századig igen ritka az olyan templom, amelyben
Szent Annának legalább képével, szobrával ne találkoznánk." Keddasszony - ahogyan régebb
emlegették például Szeged vidékén, lévén a kedd Annának szentelt nap - egyúttal igen
gyakori volt a névadásban is: se szeri, se száma a híres és kevésbé híres Annáknak a magyar
történelem és kultúrtörténet során.
Szent Anna napja, július 26. egyúttal - mint írja Bálint Sándor - Csíkban például az egyik
legfontosabb asszonyi munka figyelmeztető napja is volt; ilyenkor láttak hozzá a kender
nyűvéséhez.
Az Anna számtalan becéző formában is élt és él a magyar nyelvben. Az elmúlt háromszáz év
során mindig népünnepéllyel, szerenáddal, táncmulatsággal ülték meg az Anna-napot. A
zenetörténetből tudjuk, hogy Mozart híres operáját, a Szöktetés a szerájból címűt, amelyet
1782-ben írt, "minden Annáknak" ajánlotta.
De lehet-e egy szent révén bálról, mulatságról beszélni? Hogyisne, sőt, kell! S nemcsak azért,
mert a katolikus vallás egyáltalán nem a szomorú begombolkozás vallása...
Magyarországon is számos céhnek, egyletnek volt a védőszentje Szent Anna. Védőszentjük
ünnepén céhünnepet rendeztek, némelyik ilyen mulatság később kiterebélyesedett s a
környék kedvelt, sokak által látogatott rendezvénye lett. Egy hasonló bál pedig... gondolhatjuk, a balatonfüredi Anna-bálról van szó - országos eseménnyé vált.
De hogyan kezdődött?
Hát úgy, hogy bizonyos Szentgyörgyvölgyi Horváth úrnak volt egy leánya, aki a
keresztségben az Anna Krisztina nevet kapta. 1825-ben az ifjú hölgy számára a balatonfüredi
Horváth-házban pedig bált rendezett a gondos apa. S azóta létezik ez a fogalom: füredi Annabál.
Igen ám, de azon az első Anna-bálon Balatonfüreden történt még valami... Az osztrák
császári huszárság fiatal, 26 éves tisztje, aki később a Hannover-huszárok ezredese lett,
meghívottként betoppant a bálba, megismerkedett Szentgyörgyvölgyi Horváth Anna
Krisztinával és egymásba szerettek. A szerelemből házasság lett, amely azonban a hölgy
viszonylag korai halálával ért véget, így 1849-ben, az akkor már altábornagyi rangot viselő
tiszt, amikor a bíróság megkérdezte, mi a családi állapota, a jegyzőkönyvbe már ezt diktálta:
özvegy. A jegyzőkönyvet egyébként az aradi várbörtönben vették fel.
Az első Anna-bálnak nevet adó Anna Krisztina férje ugyanis Kiss Ernő volt, az aradi vértanú.
Feleségének nevét lexikonjaink méltatlanul elhallgatják, ugyanis érdemben és részletesen
csupán Kiss Ernő szabadságharc alatti pályafutását tárgyalják. Emlékezzünk hát az Annabálak napján az első füredi Anna-bál névadójára, Kiss Ernő altábornagy korán elhunyt
feleségére is.
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.
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A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
Szerkesztőség: 1251, Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011, Fax: (I) 201-2401

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa

V. évfolyam 54. szám
2001 augusztus
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból - augusztus
"Eljön ugyanazzal a testtel, és az Atya dicsőségével, ítélni élőket és holtakat. Ezáltal
országának nem lesz vége."
Az Evangélium szerint Isten országa már bennünk és közöttünk van, de nagyobb
beteljesedést várunk, egy végső, teljes mértékű megoldást. Jézus feltámadva testben ment fel
a mennybe, s testben, ugyanabban jön el, hogy megítéljen minket, akik jócselekedeteink
révén lehetünk élők, rosszaságaink, bűneink folytán (szellemi) holtak. Az igazság ki fog
derülni, de az ítélethozatal tekintetében bízzunk Isten irgalmában, hiszen Ő mindenkinek az
üdvösségét akarja.
S milyen lesz az Isten Országának végső formája? Azt még szem nem látta, fül nem hallotta,
de minden eddigi képzeletet felül fog múlni.
Dr. Sasvári László
******

Cudar ez a világ ?
A Kolozsvári Állami Magyar Opera és Színház művészei június 30-án délután 16 órakor
nemcsak előadásuk címével sejtették ezt a mai világról, hanem be is igazolódott. A
szamosújvári Művelődési Házban nem az itthoni népes közönség volt túlarányban, hanem a
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása képviselői, a tordai, a
csikszépvizi, csíkszeredai, a kolozsvári örménymagyarok lelkes csapata.
Nem azt fájlalom, hogy újra éljük a felvilágosodás korszakát, hanem keresem azt a csöppnyi
fényt, ami esetleg pislákolhatna a "földieim" lelkében, ezt persze csak keveseknél találom.
Világosító Szent Gergely napján megrázó volt átélni, mennyire nincsenek a valós értékek a
helyükön. A Pro Armenia Alapítvány nevében köszönetemet fejezem ki dr. Issekutz
Saroltának, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökasszonyának az
adományért, amit a kolozsvári művészeknek juttatott (30.000 Ft-ot), ezzel biztosította a
kulturális rendezvény anyagi költségeit.
Tarisnyás Csilla
******

Szongott Kristóf

Szamosújvár monográfiája
I. kötet, 226-tól
Tanácsi határozatok (1714-1765)
Részletek az "Örmény protocollum"-ból
(a csillaggal jelzett - a cikk végén olvasható - jegyzetek Szongott Kristóf sajátjai)
1714. decz.14. a magyar karácson után való kedden (1*) ... Elhatároztuk mi Gherla (2*)
városi örmények (Gérláin khághkhéczhikhé, hájéré) és más nemzetiségű (czhégh: faj) lakói
vagyis az utasok, (3*) hogy összegyűlünk.
És választottunk (4*) szabadon, de nagy kéréssel (5*) bírót, ki feje legyen a városnak és
tizenkét tanácsost. Ezek nevei alább közölve is vannak. Ezek legyenek a mi ítélő-bíráink és
gondoskodjanak a városról.
Mi pedig ezen város lakói: nagyok és kicsinyek, öregek és ifjak kötelezzük magunkat ezen
irat által, mit a bírónak: Jakabfy Kristóf fiának (ifjabb Jakabfy Kristófnak) és a 12
tanácsnoknak adunk át, arra, hogy azt, a mit ők tiszta lélekkel, legjobb meggyőződésük
szerint ítélethozatalban, vagy más rendelkezés közben tesznek, vagy a mi parancs a tanácsból
jön ki, mi, kik ezen királyi városban (6*) (ájsz khonthikhárin khághákhé: a királynak ezen
városában, ezen királyi városban) lakunk: férfiak és nők jónak tartjuk, a bírónak és a 12
tanácsnoknak engedelmeskedünk. Az, ki nem engedne, vagy nem engedelmeskednék nekik,
vétségéhez képest nagy birsággal büntettessék. A birság fele a városé és fele a tanácsnokoké.
A megválasztott tisztikar a következő:
Bíró: ifjabb Jakabfy Kristóf; tanácsnokok: az öreg (volt) bíró Jakabfy Kristóf, a most
megválasztott bírónak atyja; Pap Simon (Dzerig Der-Kirkorján), - ki az egyháznál
főgondnoki állást is visel; Blid István, Márko Murádin, Tódor Miklós, Száko Emánuel, Pap
Álexa (Elek; Álexá Der-Kirkorján); János Lukács, Simai Salamon (a jegyzőkönyvben:
Szoghomon Toderi: Tódornak a fia Salamon; de ennek a Tódornak a vezetékneve Simai;
tehát Simai Tódornak a fia Salamon, vagyis Simai Salamon. Ez az, ki később /1723/
Szamosújvártt a nevéről elnevezett Salamon-templomot építtette); Szefer Donig, ifj. Pap
Simon és Toderás Longinus (ez a Dániel család őse).
1. Ezt a bírót: ifj. Jakabfy Kristófot és a 12 tanácsnokot mi nagyok és kicsinyek választottuk,
hogy nekik és parancsaiknak engedelmeskedjünk. Ha a bíró város-szolgát küld valamelyik
esküdt után - és az el nem jönne, tartozik 3 magyar frt büntetést fizetni; de akkor is fizet 3
magyar frt (7*) büntetést, ha feljön ugyan a tanácsházhoz, és a bíró tudta nélkül távozna el
onnan.
2. Az, kihez város-szolgát küld a bíró - és fel nem megy, vagy kihez pecsétet (8*) küld és
nem fogadja azt el, egy-egy magyar frt. büntetést fizet.
3. Ha a tanács ítélet-, vagy más határozat-hozatal végett összeül és egyik vagy másik
tanácsnok úgy nyilatkozna, hogy ez vagy az az ítélet vagy határozat neki nem tetszik,12
magyar frt büntetést fizet.
4. Mikor a bíró és a tanácsnokok a tanácsháznál már összegyűltek, egyik a másiknak fülébe
ne sugdosson, (9*) mert a sugdosó 1 magyar frt büntetést fizet.

5. A bíró és tanácsnokok itlan mondjanak ítéletet; azért ítélethozatal alkalmával ital ne
találtassék. Hétfő és péntek a törvény-napok. Törvényt nem szabad ittason állani; a ki ittason
állana törvény elébe, egy magyar frt büntetést fizet.
6. Az, ki a törvény előtt kiabálna, embertársát szidná, vagy illetlen szót intézne hozzája, 3
magyar frt büntetést fizet. Ha valaki, be nem várva a törvénynapot, embertársát önkényüleg
elzárná, 6 magyar frt büntetést fizet. Az, ki saját kezével venne magának elégtételt, vagy
embertársát felpofozná, 12 magyar frt büntetést fizet.
7. A ki megszólná a tanácsunkat, vagy a város elöljáróit, - a ki a várost szidná, első ízben
12, másod ízben 8 és harmad ízben 6 magyar frt büntetést fizet.
8. Ha a bíró pecsétet vagy rendeletet küld valakihez, hogy az idegent vagy útast be ne
fogadjon és az a pecsétet el nem fogadná, - 3 magyar frt büntetést fizet.
9. Ha a bíró pecsétet küld valakihez, hogy a házánál levő idegent tartóztassa le, és le nem
tartóztatja, hanem futni engedi; vagy ha az idegen észrevétlenül elfutott és ő ezt a körülményt
a bírónak és a szomszédoknak be nem jelenti, 6 magyar frt büntetést fizet.
10. A városi polgárok tartoznak minden két hétben a kéményeket kitakaríttatni, mert a
biztosok házról házra járnak és azt, ki e parancs ellen vétene, valamint azt is, kinek házánál a
tűzhely közelében szalmát (10*) találnának, 3 magyar frt birsággal büntetik.
11. Estve, vagy éjjel az udvarra vagy istállóba csak lámpással szabad menni; a ki csupasz
gyertyával járna, 50 pénz büntetést fizet.
12. Minden társulat tartson készen két lajtorját és két vas-horgot, hogy - mitől Isten őrizzen
- ha tűz támadna, azok kéznél legyenek. Az a társulat, mely ezeket meg nem szerezné, vagy a
mely ezeket szükség esetén használatba nem venné, 3 magyar frt büntetést fizet.
13. A polgárság sorban áll éjjelenként őrt; azért az, kire kerül a sor, tartozik estve
kiálláskor és reggel távozáskor a bírónál jelentkezni. Az engedetlen, ki vonakodnék őrt állani,
3 magyar frt büntetést fizet.
14. Az a tisztviselő, vagy képviseleti tag (ághá), ki vasár- és ünnepnap nem megy
templomba, vagy elkésik a templomból, úgy hogy első evangeliom-olvasáskor még nincs ott
(jughápériczh ávedreni cshi hászni zsámé bákhnelu -11*) egy kupa bort ad (a templomnak),
szintén egy kupa bort ad (a templomnak) az is, ki a szent-misén nem volt jelen.
15. Ha a harangot félre verik, vagy az útczán lárma vagy "tolvaj"-kiáltás hallszik, tartozik
mindenki kifutni ... hogy a hibást elfoghassák. A ki ezen parancs ellen vét, 3-3 magyar forint
büntetést fizet. -Annak, a ki szitkozodik, káromkodik, vagy nyelve vágassék ki, vagy az nagy
büntetést fizessen: 40 magyar forintot.
16. Mindegyik, ki e városban lakik, ezen város bírájánál keressen igazságot. Az engedetlen,
ki más bírósághoz fordulna, vagy a ki saját kezével venne magának elégtételt, -12 magyar frt
büntetést fizessen.
17. E város határán belül többé szántani-vetni nem szabad. Az, ki e határozat ellen vétene,
12 magyar frt büntetést fizet. (12*)

18. Az, ki nincs megelégedve a bíró és tanácsnokok ítéletével, - ha 3 frtot letesz, ügyét
fellebbezheti; ellenben az, ki a bíró tudta és a "tanácsi díj" lefizetése nélkül viszi ügyét a
felsőbb hatóság elé, - tartozik 12 magyar fit büntetést fizetni. - A ki alattomban - a bíró és
tanácsnokok tudta nélkül panaszolná be a várost, a bírót vagy valamelyik tanácsnokot a
felsőbbségnek, 24 magyar frttal büntettessék. Ennek fele a városé és fele a tanácsnokoké.
19. Mindenki tartozik a város által reá bízott küldetésben eljárni. Ha a bíró és
tanácsnokok valakit kirendelnek arra, hogy pénzt vagy levelet vigyen valahová, azonnal üljön
lovára és keljen útra (13*). Az engedetlen 6-6 magyar frttal büntettessék; de ha a kiküldött
engedetlen tanácsbeli, kétszeres büntetést tartozik fizetni. A küldetés sorban történik. Ha
valakinek sora már lejárt, nem tartozik menni, míg a sor újra reá nem kerül. Ha az úton
valami baj történne (pl. lova megdöglene), a kár a városé.
20. Ha a városban ítélőbíró (tádávor) vagy más ember jön és az a bírótól szállást kérne,
akkor azon polgár, kihez a bíró és tanácsnokok azt szállásra rendelik, adjon kényszer nélkül
(éréndov) szállást. Az engedetlen, ki az ilyen szálláskeresőt be nem fogadná, három magyar
frttal büntettessék.
21. Közmegegyezéssel abban állapodtunk meg, hogy a bíró, a tizenkét tanácsnok és azok,
kik most ugyan nem tanácsnokok, de viseltek tanácsi tisztet, - éjjelenként őrt nem állanak; de
- Isten őrizzen (Ászduádz cshidáh), ha félelmes idő (áhod zsámánág) állana be, akkor a biró,
tanácsnokok, tizedesek a polgárokkal (városi lakókkal: khághkhéczhoczhmové) együtt,
szóval mindenki ott fog őrt állani, hova a biró és tanácsnokok őt rendelni fogják. Az
engedetlen büntettessék meg.
22. Tudja meg mindenki, hogy a templomban a bíró megy elől, akár evángéliomot kell
csókolni (14*) (ávedrán bákhnél), akár keresztet venni (15*) (chácsh árnél); utána menjenek
a tanácsnokok abban a sorban, mint írva van. Ezt a sorrendet tartsák meg a tisztviselők
nemcsak a tanácsülésekben, hanem más alkalommal is, például midőn a bíró és tanácsnokok
együtt vannak a lakomákon, vendégségekben, vagy a búcsú járás közétkezésénél (uchd gám
mádágh). (16*) A ki nem engedelmeskedik, büntettessék meg.
23. Ha két vagy több városi polgár együtt indult el vásárra vagy más helyre, vagy ha valaki
az úton találkozik polgártársával, - egymást többé el ne hagyják. Ha egyik az úton előbb
lenne, várja meg a másikat; azért, hogy ha valami elromlana, igazíthassák meg. Ha valaki
előre menne, 3-3 magyar forinttal büntettetik. De már benn a faluban egyik a másikat
elhagyhatja.
24. Ha vásár alkalmával valaki előre menne, hogy sátor-helyet foglaljon és ott a
vásárbírónak, vagy a bírónak titkon ajándékot adna, az ilyen 6 magyar frttal büntettessék. Ha
a vásárra városunkból tanácsnok vagy esküdt is menne, akkor a kereskedők ehhez menjenek:
ez fogja adójuk mennyisége szerint a sátorhelyek sorát meghatározni. Az engedetlen 6
magyar frt büntetést tartozik fizetni.
25. Ha városi polgártársaink városokon vagy más helyeken egymás közt veszekednének
(gériv ánin), az ilyeneket itt a mi Gerla városunkban panaszolják be a bírónak és
tanácsnokoknak. Az, ki idegen, vagy más bíróhoz fordulna, 6 magyar frt büntetést tartozik
fizetni. Az ilyen büntetés-pénz a bíró és a tanácsnokok közt osztassék fel; de ha a büntetés
mennyisége meghaladná a 40 pénzt, akkor fele a városé és fele a tanácsnokoké.

26. Ha városi polgár, vagy idegen kereskedő, vagy bárki korcsmában elittasodván
nagyon kiabálna, vagy illetlen szókat beszélne (ávéli bágász), vagy szitkozódnék, - úgy az
ilyen 12 magyar frttal büntettessék. A ki csak kiabál, de nem szitkozódik, vagy a ki a
vásárban iszik, 6 magyar frt büntetést tartozik fizetni. A ki a vásárba megy és vásárnapján
árúczikkeivel ki nem rakodik, 2 magyar frt büntetést tartozik fizetni.
27. A ki e városban akar letelepedni, tartozik szándékát a bírónak bejelenteni. Azt, ki
bejelentés nélkül lakik közöttünk - vagy ki kell űzni e városból, vagy meg kell büntetni. Az új
betelepülő, vagy házat vegyen, vagy új házat építsen; ellenkező esetben - még ha jelentkezett
is a bírónál - űzessék ki a városból. Valamint az eladó, úgy a vevő is egy-egy magyar frtot
fizet a tanácsnak. Az, ki új házat akar építeni, fizessen 3 magyar frtot a tanácsnak és kérjen
házhelyet.
28. Ebben a városban (Gérla) bort, mézet, pálinkát és sört senki sem árulhat, a ki mégis
titkon, vagy nyíltan (kághdug gám áláni) árulna, 12 magyar frttal fog megbüntettetni és az
italt a hordóval együtt a város elkobozza.
29. Tudja meg minden gérlai kereskedő, hogy mától (1000+100+60+6 - 1166, örmény idő
számítás; azért 1166-hoz kell még adni 551-et, lesz tehát 1717, május) fogva egy évig nem
szabad Zsibóra vásárba menni. Az, ki határozatunkat figyelmen kívül hagyván mégis
elmenne akár portékával, vagy marhát venni, vagy egyéb okból, hat sárga arany büntetést
fizet.
(folytatjuk)
Jegyzetek:
(1) Az örmények akkor a polgári évet a Gergely-féle naptár (Calendarium Gregorianum)
szerint számították; de az ünnepeket még a Júliusi- vagy ó-naptár (Calendarium Julianum)
szerint ülték meg; ezért használja a jegyző ezt a kifejezést: "Magyar Karácson" (mádsrin
krecsuné).
(2) Az örmények és románok még mai napság is Szamosújvár városát, a szamosújvári vár
mellett volt régi falú nevéről Gerlának nevezik.
(3) A jegyzőkönyv a "Kandiá"-ban tartozkodó gyalogpuskásokat érti az "utasok" alatt, kik a
szamosújvári uradalom egyik helységéből elköltözhettek a másikra; tehát utasok = Kandia, és
más nemzetiségű lakók = Majorsor. Különben sem Kandia, sem a Majorsor nem szavazott a
választásnál; csak az örmények választottak. A jegyző idézett szavai alatt azt kell érteni, hogy
a megválasztott tisztikar hatóságot gyakorolt az egész város felett; tehát a Kandia felett, hol a
puskások - és a Majorsor felett is, hol más nemzetiségűek laktak.
(4) A jegyző az endreczhink: választottunk szó mellett még az (éndrévéczhink: választtattunk
szót is használja. Evvel elburkoltan azt akarja mondani, hogy a jegyzőkönyvet a 12 senator
egyike vezette.
(5) Ez a megválasztott tisztikar mindenik tagja iskolázott, mívelt kereskedő volt, kik nem
annyira a vásárokat járták, mint a külfölddel folytattak kereskedést és most a hivatal kedvéért
évenként legalább néhány hónapot e város falai között kellett volna tölteniök; de a közérdek
győzedelmeskedett a magán érdek felett és - elfoglalták hivatalaikat.
(6) E várost eddig "Gerlai örmény kompániá"-nak nevezték; pecsétjén pedig ez a körírás volt,
"Sigillum Armenorum Transilvaniae." A Transilvaniae" kifejezést vagy azért használták,
mert magukat az összes erdélyi örmények képviselőinek tekintették, vagy mivel e város lakói
az alapítás alkalmával majdnem egész Erdélyből gyűltek ide. Most fordul elő első ízben ez a
czím: "Királyi város". E körülmény is zavarólag hathat a tájékozatlanokra; pedig ennyit

tudhatnának, hogy a "Gerlai örmény kompániának" városa 1714 év végén "királyi város"
czímet kapott (oppidum privilegiatuum).
(7) A magyar frt 40 krból állott; míg a Rfl (rhénes frt) 60 krt foglalt magában.
(8) Akkor a törvény elé úgy állították az embert, hogy a város pecsétnyomójával egy darab
papírra pecsétet nyomtak és azt küldötték el a megidézett egyénekhez. Ilyen volt az idézés
szövege: Anno 1761 die 14 Mensis 9bris. Sigillum Citatorium, Certificatorium,
Convocatorium, Attestatorium, Inquisitorium, Admonitorium, in & prohibitorium pro parte &
in persona Nobilis Joannis Gorove
Sub poena florenorum 12. Extraditum per Primarium Privilegiatae Civitatis Armeno-SzamosUjváriensis Judicem, Adeodatus Lászloffy
(9) Tanács-ülés alatt beszélgetni még halkan sem volt szabad.
(10) A gyufát csak 1850 után találták fel; addig a tűzet így élesztettek: szalmából csóvát
csináltak és bele élő szenet tettek; aztán addig forgatták a csóvát a levegőben, míg lángra
kapott. Ezért tartottak benn a házban szalmát.
(11) Bákhnél örmény igének jelentése: csókolni. Az örmény idézet magyar fordítása tehát ez:
"Első (az"olajthozók") evángelium-olvasáskor nincs jelen, hogy az evángeliumos könyvet
csókolhassa." Ugyanis a mult században a tisztikar (magistrat, elől ment a főbíró) és
"communitas" az első evangelium-olvasása után közvetlenül ülőhelyéből felment az oltárhoz
és ott sorban megcsókolták az üdv-iratot.
(12) Azért tiltotta el a szántást-vetést a város, mert szűk határunk alig volt elég a legeltetésre.
(13) 1730-ban (tehát 16 évvel később) felfogad a város egy Lukács nevű örményt, hogy ez
lóháton tegyen szolgálatot a városnak. (Örmény prot. II. köt. 2. l.).
(14) A XVIII. század elején még az elöljáróság is csókolta az evángeliumos könyvet (első
evángeliumkor); most csak a miséző pap csókol evángeliumot segédletes mise alkalmával, a
subdiaconus viszi fel az evángeliumos könyvet a misézőhez.
(15) Gyászmise után most is szokás "koporsót szentelni"; ekkor nemcsak a rokonok, hanem
mások is szoktak keresztet csókolni ("keresztet venni").
(16) A jegyző ezt a gondolatot hibásan fogalmazta örményül: nem ughd gám mádágh-ot,
minek jelentése: búcsú vagy (ingyen) étkezés, hanem "ughdi dégh dévádz mádágh"-ot
(búcsú-helyen adott étkezés) kellett volna írnia. -A mult század első felében még szokásban
volt a "mádágh". A vallásos örmény fogadást tett, hogy búcsúra megy és ott a szegényeket
megvendégeli. Itt levágatott néhány marhát, borjút vagy júhot…Az elkészült ételek a
szegények számára terített közös asztalra tétettek. Ez búcsúhelyen adott közös asztal neve
örményül: mádágh. A mádágh hazánkban most nincs szokásban, de a szucsávai (Bukovina)
örmények ("Háczgádár") most is gyakorolják.

******
Magyarörmény konferencia és találkozó
"Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza
fényre derüljön és kincses legyen Kolozsvár"címmel
Szervezők:
ARMENIA Örménymagyar Baráti Társaság (Kolozsvár)
Pro Armenia Alapítvány (Szamosújvár)
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest)
Időpont: 2001. szeptember 15-16-án
Helyszín: Kolozsvár és Szamosújvár
Fővédnökök: dr. Jakubinyi György apostoli kormányzó
Eckstein Kovács Péter szenátor

A programból:
Több mint 20 előadás a magyarörménység múltjából, jelenéből és jövőjéről, kulturális
műsorok, koszorúzás, könyvbemutatók, kiállítás megnyitó, kórustalálkozó, szentmise.
******

Híradás a Szabadság című napilapban...
...és ami abból kimaradt
Sikeres Szent Gergely-napi ünnepség Szamosújváron
A hagyomány szerint az örménység nagy hőse és az örmény kereszténység megalapítója,
Világosító Szent Gergely a párthusok királyi családjából származott és Anak fia volt. Sok
kaland után került Tridat király udvarába, s mivel vonakodott Anahit istennőnek véres
áldozatot bemutatni, föld alatti börtönbe vetették. Miután kiszabadult, Gergely
meggyógyította a királyt, és hatvan napos prédikációval megtérítette az örmény népet.
Agathangelos szerint 4 millió örmény vette fel egy év alatt Kr. u. 301 körül a
kereszténységet.
Világosító Szent Gergely idején Örményország elismerte a hierarchikus alapokon álló
keresztény egyház fennhatóságát, és alávetette magát a római pápa parancsainak. Ennek a
jelentős eseménynek az évfordulóját a pünkösd utáni negyedik vasárnap (vagy szombaton)
mind a gregoriánus, mind pedig a katolikus örmények megünnepelik.
Ez alkalommal a múlt hét végén Szamosújvár magyarörmény közössége megszervezte a
hagyományos Szent Gergely ünnepét. Rég nem voltak jelen annyian, mint az idén. Igazi
ünnep volt, amelyet jelenlétükkel amerikai és magyarországi vendégek is megtiszteltek. Jelen
volt több neves személyiség is. A magyarországi örmény közösséget az Alex Avanesian
elnök által vezetett küldöttség képviselte, de eljött a Szamos menti kisváros lakosainak
hagyományos ünnepére dr. Issekutz Sarolta, a Budapesti Örmény Kisebbségi
Önkormányzatok Társulásának elnöke is. Megtisztelték az örmények nagy ünnepét
részvételükkel Varujan Vosganian és Varujan Pambuccian a Romániai Örmények
Egyesületének vezetői, de első ízben vett részt a hagyományos szamosújvári örmények
találkozóján Karíné Kazinian, Örményország bukaresti nagykövete. Az ünnepi szentmisét
Jakubinyi György érsek, Örmény Apostoli kormányzó és Vartan Boghossi Latin-Amerikai
örmény katolikus érsek celebrálta. Közreműködött Köpecziné Kirkósa Júlia operaénekes és a
helyi örmény székesegyház énekkara.
Ugyancsak a múlt hét végén Szamosújvárott sor került az "Erdélyi Örmény mesék" könyv
ismertetésére, valamint a kolozsvári művészek közreműködésével bemutatott "Cudar ez a
világ" előadására. Mindkét esemény nagy sikernek örvendett.
Erkedi Csaba
Szabadság, 2001. július 2.

Ami a Szabadság című újságban megjelent tényszerű beszámolóból
kimaradt
Erkedi Csaba beszámolója tényszerűen, pontosan felsorolja azokat az eseményeket, amelyek
Szamosújvárott történtek, és bemutatja azokat a szereplőket is, akik a rendezvénysorozaton
résztvettek.
Arról ugyan nem tesz említést, hogy Szamosújvárott valójában két rendezvénysorozat zajlott
le egyidőben, egymástól gondosan elkülönítő rendezési elv szerint.

Az elkülönítést úgy kell érteni, hogy a két rendezvény szereplői nem is érintkezhettek
egymással, erről a szervezők (Esztegár János és Debreczeni János) szigorúan
gondoskodtak.
Saját testükkel "védték meg" az esetlegesen eltévedő bárányokat.
Amikor például Szongoth Gábor a plébániára szándékozott bemenni, abba a helyiségbe, ahol
a falon függ Szongott Kristóf arcképe, Debreczeni János széttárt karral állta útját: "ide te
nem mehetsz be".
Amikor dr. Issekutz Sarolta az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a plébánia ebédlőjébe
akart belépni, hogy az ott tartózkodó dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel beszéljen,
átadja neki az erzsébetvárosi adományokat, papi ruhákat, (esetleg még az ebédet is
elfogyassza), Debreczeni János hasonló módon állta el az utat: "ide te nem mehetsz be!"
Van egy közmondás a hazug emberről és a sánta kutyáról. Úgy alakult, hogy dr. Jakubinyi
érsek úr lejött a pincébe és mégis létrejött a találkozó.
A beszélgetés közben Jakubinyi érsek úr elmondta, hogy amikor odafönt megkérdezte: miért
nincs itt dr. Issekutz Sarolta? - Debreczeni János azt válaszolta, hogy: Sajnos, dr. Issekutz
Sarolta nem volt hajlandó feljönni a plébánia dísztermébe, inkább a pincébe ment.
A két rendezvénysorozat jól elhatárolhatóan a következő volt:
szerveztek egy "ortodox" - vagy apostoli - örmény találkozót és tárgyalássorozatot a
"felsőházban", a plébánia nagytermében, a következő szereplőkkel; bukaresti örmények,
élükön Varujan Vosganian, továbbá a bukaresti örmény nagykövet asszony, Karine Kasinian,
Szamosújvár polgármestere Pop Nicolea, Budapestről pedig Avanesian Alex és ortodox
örmény csapata.
A rendezés szerint az "alsóházban", a pincében kaptak helyet a katolikus magyarörmények,
örménymagyarok Szamosújvárról, Kolozsvárról, Désről, Csíkszeredából, Tordáról; valamint
Budapestről pedig dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor vezetésével a katolikus örmények,
stb.
Sajnálatos módon a rendezési elvbe "nem fért bele", hogy a gyergyószentmiklósi testvéri
közösség is megjelenjen az énekkarral. Nekik az indulás előtti napokban kellet
visszamondaniuk az autóbuszt, mert e közösséget "nem tudták fogadni".
A Szamosújvári Pro Arménia Alapítvány (örménymagyar) egy előadást szervezett a
kolozsvári operaház művészeinek fellépésével. Ezen előadáson egyetlen "ortodox" örmény
sem vett részt. (Ezzel kapcsolatban lásd; "Cudar ez a világ?" - Tarisznyás Csilla írása lapunk
3. oldalán - a szerk.) Nekik a rendezési elv szerint ide nem volt szabad elmenniük. Ők
természetesen teljes létszámmal a román és örmény nyelven kiadott Erdélyi Örmény mesék
című könyv bemutatásán vettek részt - holott a két rendezvény nem egyidőben zajlott.
Hogy miről szólhatott a "felsőházi" ortodox tárgyalás, azt nem tudjuk, hiszen nem voltunk
jelen. Csak a másnapi újságból tudtuk meg, hogy többek között örmény testvérvárosi
kapcsolatról volt szó.
A szamosújváriak figyelmébe ajánljuk, hogy a sajtóbeszámoló szerint az ortodox
örményeknek nagyon tetszett szamosújvári templomunk, a Rubens kép, az erdélyi történelmi
műemlékek és templomok... Megdöbbentő volt az is, ahogyan az örmény szertartású római
katolikus szentmisén az ortodox örmények tömegesen áldoztak...

A pinceszinten igen jó hangulatú, vidám beszélgetések, csevegések, baráti kézfogások folytak
a feltálalt finomságok, köztük a nevezetes angadzsábur leves mellett.
Végül: úgy gondoljuk; talán jobb is volt, hogy nem keveredett a két társaság. Mindenki a
maga fajtája között érezte magát jobban. Az egyetlen kérdés, ami felmerül, hogy - persze,
igen-igen óvatosan fogalmazva - talán rossz volt a rendezési elv: a két társaságnak talán
helyet kellett volna cserélnie.
Miért?
Lehet, hogy a díszhely Szamosújvárott a magyarörményeknek járna, az ortodoxok pedig a
föld alatt szőhették volna dolgaikat? Ez csak azért jut eszünkbe, mert akkor például Szongoth
Gábor nyugodtan ott ülhetett volna Szongott Kristóf képe alatt...
Talán, ha a szamosújváriak is úgy akarják, jövőre a helyzet visszaáll egy normálisabb
kerékvágásba - ugyanis dr. Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek úr, apostoli kormányzó
örömteli bejelentést tett.
Gábor testvért, aki szétzavarta az egyháztanácsot és kizárólagos teljhatalommal ruházta fel
Esztegár Jánost, (aki pedig lepaktált a bukaresti és a budapesti ortodox örményekkel), a
közeljövőben elhelyezik Szamosújvárról.
Résen kell lenni.
Nagyon jól emlékezünk, hogy néhány éve Csíkszépvizen, amikor hasonlóan kritikus volt a
helyzet templomfoglalás-ügyben, a római katolikus Plébánia és az ottani egyháztanácsosok
résen voltak.
A bukaresti örményeket nem hívták meg, a budapesti ortodox örmény küldöttséget, amely
hívás nélkül is nagy tömegben felvonult, egy mellékszobában helyezték el az ebédnél, a
szentelő, megnyitó beszédek során nem is adtak szót nekik; ezzel megoldódott a helyzet, a
magyarörmény közösség megtartotta templomát és identitását.
Arról nem is szólva, hogy Gyergyószentmiklóson, ahol az egyháztanács kellő súllyal áll a
lábán, csak a falakon kívül sündörögnek az ortodox keletiek.
Hát ez az (és nem kevesebb! ), ami természetesen kimaradt a széles nyilvánosság számára
készülő napilap amúgy valójában korrekt, jóakaratú híradásából...
(szerk.)
******

"Vétkesek közt cinkos, aki néma... "
Ez a Babits-verssor jut eszünkbe mostanában, főként a szamosújvári Világosító Szent
Gergely búcsú után. Igazi élmény a múlt kiemelkedő személyiségeiről, a mindennapi élet
átgondolt szabályozásáról olvasni a - szamosújvári! - Szongott Kristóf könyveiben gondosan
összegyűjtött dokumentumokban.
Kiderül ezekből, hogy fontos volt a szamosújváriak számára a közösség érdekvédelme, az
örmény communitas tisztessége és megbecsülése, az örmény szertartású római katolikus
hitélet megtartása. Az, hogy minden hivatalos szinten és minden vonatkozásban a
tisztességre és becsületre törekedtek. (Lásd: a szamosújvári határozatokat lapunk 3-ik
oldalától.)
Lászlóffy Emánuel, az 1801 január 2-án leköszönő szamosújvári főbíró - magyarul elmondott
- búcsúbeszédéből idézünk: "A főbírói hivatal különösen abban feneklik meg (értsd: azon az
alapon áll - a szerk.), hogy az azt viselő, mint elölülő tudja magát mértékelni, jó például
legyen, a tagokat magok törvényes szabadságokban ne akadályozza; mint bíró úgy ítéljen és

az administratio minden ágában olyan lépést tegyen, hogy annak idejében Isten ő Felsége
előtt is számolhasson. Egyenes szívűsége mellett a jó igyekezet a terhes dolgokban egyedül is
elég..."
A szamosújvári, kis magyarörmény közösség számára sok más között az is fontos volt, hogy
például a jövő nemzedékeinek oktatására alapítványt tegyen a millenniumra (mint erről a
Szongott-féle Armenia 1892 októberi száma tudósit).
A szamosújvári közösség megszervezte és működtette - valamint ellenőrizte! életét az
igazságszolgáltatás, hitélet, gazdaság területén.
Még Trianon (a trianoni szétszakítás és "rendszerváltás") sem tudta ezt a rendet felborítani. A
tragédiát erős akarattal, közös összefogással vészelték át, megtartották a beivódott
hagyományokat, a magyar anyanyelvet, az ősi, örmény szertartású, római katolikus hitet.
Pedig választás elé állították őket: örmény katolikus püspökség - vagy magyar
anyanyelvűség.
Megmaradtak magyar anyanyelvűnek, megmaradtak örmény szertartású római katolikusnak.
Híven őrizték anyanyelvüket, rítusukat, templomaikat, egyházi kincseiket, műemlékeiket,
temetőiket.
Összetartoztak és összetartottak.
Az elmúlt évtizedek diktatúrája iszonyú pusztítást végzett. Nemcsak egy barokk kisvárost
radírozott szét: a magyarörménységet is megtizedelte.
A diktatúra Szamosújváron is kitermelt a magyarörmények közül olyanokat, akik nem
a közösség érdekét tartják szem előtt.
Ezen az úton eszközévé válnak az Erdély-szerte s oly régóta folyó beolvasztásnak
Szamosújváron is: az erdélyi magyarörményeket kizárólag "örménnyé" kell tenni,
pontosabban "román-örménnyé", ez egyúttal azt jelenti: keleti ortodox-hívővé... ne
folytassuk.
(Talán vannak még, akik emlékeznek a "székely nép" fellobbantott kategóriájára, amely
ugyancsak ezt célozta: a "székely" nem "magyar", ennyivel is kevesebb az erdélyi magyar...
Most? A szamosújvári magyarörmény nem magyar, hanem...
És - sajnos - erről szólt az idei búcsú. A nem Erdélyből származó, nem katolikus örmények
díszvendégek, akik nyíltan fellépnek ellenünk, s a római katolikus egyház ellen.
(Ráadásul: "nagyon szép a templom, a Rubens-képpel együtt"...)
Akik Magyarországon 1998-ban Magyarországi Örmény Egyház néven újat alapítanak s
önmagukat egyházfőnek kinevezik, valójában az örmény katolikus részegyház ellen
támadnak, templomot, könyv- és irattárat, múzeumot, plébániát bitorolnak, a budapesti
örmény katolikus hitéletet akadályozzák...
(Az csak "hab a tortán", hogy az ellenük indított bűnvádi eljárás során a budapesti, XI.
kerület Orlay utca 6. alatti ingatlant "Örmény Ház"-ként sajátjuknak nevezik - pl. a Magyar
Nemzet c. napilap 2001. június 6-i számában - és hazugságokkal félrevezetik a tájékozatlan
újságírót... s főként, az olvasót.)
Kívánjuk és reméljük, hogy a szamosújvári közösség felébredjen! Kívánjuk és reméljük,
hogy nem vesztegeti el évszázados hagyományait, kultúráját; közösségi érdekeit pedig
demokratikusan választott, demokratikusan működő - egyházi - és civil szervezetek révén
biztosítja.
Akkor Szamosújvárott is - és másutt is - lesz jövője egy Szent István király által megerősített,
valóban működő nemzetnek, amelybe háromszáz-valahány éve érdemes volt a menekült
örményeknek is becsatlakozniuk.
(szerk.)
******

István király
król Stefan
Augusztusban István királyt ünnepeljük. Természetesen Istvánra, "a" királyra gondolunk, róla
beszélünk: Szent Istvánról.
Adott azonban a magyar - az erdélyi - történelem még egy olyan István királyt a világnak,
akire ugyancsak büszkék lehetünk. Báthory István erdélyi fejedelem volt s lengyel királlyá
választották. Emlegetjük, mégis keveset tudunk róla.
Augusztus lévén (s mert előző számunkban Wertán Zsolt erdélyi útinaplójában is esett róla
szó), idézzük fel most őt, akit a lengyel történetírás is, a köznyelv is egyszerűen csak "król
Stefan" - azaz "István király" néven emleget.
Bevezetésül idézzük fel a lengyel lexikonok értékelését:
1533 szeptember 27-én született Somlyón, 1586 december 12-én hunyt el Grodnoban (a mai
fehérorosz Hrodna városban - dcs). Erdélyi fejedelem 1571-től, lengyel király 1576-tól,
István vajda és Telegdi Katalin fia. A magyaron kívül folyékonyan beszélt latinul, olaszul és
németül. Lengyelül nem tanult meg. A köznemesség a szenátus többségének tiltakozása
ellenére választotta meg 1575 december 15-én. Báthory István 1576 május 1-én feleségül
vette Jagelló Annát, és Krakkóban lengyel királlyá koronázták. Kétségtelenül a legkiválóbb
lengyel uralkodók közé tartozik.
Nagy László forrásokra hivatkozva úgy vélekedik, hogy tévedés, miszerint István király nem
tudott lengyelül. Igenis, tökéletesen értett, csak nem szólalt meg - idézi a történész -, mert
úgy tartotta, hogy a király alattvalói nyelvén csak hibátlanul szólalhat meg.
Báthory István korán árván maradt, neveltetését Várday Pál esztergomi érsek vállalta, aki
idővel Bécsbe vitte a gyermekifjút.
"...a Ferdinánd udvarában nevelkedő Báthory István több mindent átvett a király uralkodói és
emberi szokásaiból és gyakorlatából. /.../ Miután Ferdinánd 1556-tól német-római császár is
lett, kibővülő udvara még több lehetőséget kínált a világ megismerésére az itt szolgálatot
teljesítőnek. Ám már korábban is az uralkodó állította össze az ifjak nevelési elveit.
Kívánalom volt, hogy az apród a nemesi erkölcsi normák elsajátítása közben tanuljon meg az
uralkodónak engedelmes hűséggel szolgálni." - írja Nagy László a Báthory István
emlékezetének szentelt könyv bevezető tanulmányában.
Miféle idők ezek? Ha csak néhány, meglehetősen jól ismert dolgot veszünk csokorba, máris
kialakul egy érdekes kor képe, valamint egy igen határozott és lelkiismeretes személyiség
arculata. A későbbi lengyel király és erdélyi fejedelem tehát 1533-ban született. Éppen nyolc
évvel később, 1541-ben vonul be végleg Szulejmán szultán Budára, hogy "oltalmazza" az
özvegy Izabella királynét és fiát, az egy éves János Zsigmondot, aki 1559-ben, anyja halála
után lesz erdélyi fejdelem, míg 71-ben meghal.
Csak emlékeztetőül: Szulejmán abba a királyi fővárosba vonul be, és fokozatosan az a
királyi palota válik török kaszárnyává, amely kevéssel több mint egy évszázada még
Zsigmond magyar király és német-római császár székhelye, Európa központja... Mátyás
idején fontos, európai jelentőségű hatalmi és kulturális központ… volt.
A török terjeszkedés még Buda elfoglalása után is tovább folyt, hiszen következett Kőszeg,
majd sok más között Eger ostroma, az egész Alföld és a Dunántúl Balatonig terjedő, valamint
északra, Esztergomig húzódó részének meghódítása...
Mindez 1566-ban, Szulejmán szultán Szigetvár alatti halálával, pontosabban s politikailag
1568-ban, a drinápolyi békével ért véget.
Báthory István ekkor, 1568-ban 35 éves, és az erdélyi fejedelmet szolgálja.
"Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?" - kérdezi büszkén a kor s a
magyar irodalom egyik legnagyobb költője, Balassi Bálint.

A 16-ik század 50-es, 60-as éveinek végvári harcaival kapcsolatban arról ritkán beszélünk,
hogy az alapvetően magyar katonák közt ezekben a várakban meglehetősen nagy számban
küzdöttek horvát, olasz, spanyol, német, vallon, skót és angol katonák, hogy a "közelebbről"
érkező szerbeket, és más, szláv nemzetiségűeket ne is említsük. Miért fontos ez?
Elsősorban az ugyanekkor terjedő reformáció, az ekkoriban különösképpen átalakuló
szellemi élet miatt. Ezek az emberek igen sokféle eszmét, szellemi törekvést hoztak
magukkal messzi, főként nyugat-európai tájakról.
A végvári harcok néhány évtizede, persze, elsősorban a katonai áldozatok és bukások, a
valódi hősiességek és a pusztítás kora. De közben egy érdekes, eladdig kevéssé tapasztalt
szellemi átalakulás kora is a magyarság, s különösen az erdélyiek világában.
Amikor ma, a 20-21-ik század fordulója táján egyre-másra új, egészen ismeretlen társadalmi
veszélyekkel találkozunk, értetlenkedve állunk egy-egy korábbi jelenség, hitvita, vallási
összetűzés előtt. Mi sok évszázados késedelmeket ledolgozva ökumenéről, toleranciáról és
olyan vallásszabadságról beszélünk, amely nemcsak írott törvényekben ül, de a lelkiismeretet
is áthatja. Akkortájt képesek voltak egymást agyonverni azért, mert az egyik latinul, a másik
magyarul akarta mondati a Miatyánkot... Hogyan? - értetlenül nézzük a reformáció korát.
Értetlenségünk érthető: nem tudjuk, hogy mi is volt egy-egy 16-ik századi, számunkra már
mondvacsinált fogalom körüli harc tétje. Vagy mi volt... a következménye.
Nem jut eszünkbe, hogy többnyire bizony akkoriban sem látták a fától az erdőt...
Például: Magyari István sárvári prédikátor 1602-ben könyvet ír Az országokban való sok
romlásoknak okairól, s elmondja: Isten a bűnei miatt veri a magyart a török hódítással. Hogy
mi a magyarok bűne? Hát az, hogy akadályozzák Isten igéjének hiteles, protestáns
terjesztését. Pázmány Péter erre válaszol s az érvelést visszafordítja: igen, Isten sújtja a
magyarságot, csakhogy éppen azért, mert oly sokan hűtlenek lettek a katolikus egyházhoz.
Tehát a politikai vitából teológiai vita lesz. Nem azt vizsgálják, mit lehetne tenni a szétzüllés
ellen, hogyan lehetne lerázni a török igát, hanem azt, hogy katolikusnak, vagy reformátusnak
van-e igaza.
Mégis, ekkoriban, a látszat és közhiedelem ellenére valamiféle vegyes, igazán ki nem
mondott, meg nem fogalmazott tolerancia működik a Kárpát-medencében. (1566-ban kitiltják
a jezsuitákat Erdélyből; de a híres tordai országgyűlés 1568 január 6-án bizonyos toleranciát
hirdet, hogy aztán a következő évek gyakorlata - részben éppen István fejedelem lépései
nyomán - újból kissé visszaszorító legyen.)
Mégis, a tolerancia működik.
Miközben ugyanis a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség területén "pápisták" és
egyre-másra megjelenő más felekezetek vitatkoznak a kettős hódítás árnyékában, ugyanakkor
Franciaországban például 1572-ben lezajlik a hírhedt Szent Bertalan-éj: Párizsban kétezer
hugenottát (francia protestánst), országszerte pedig összesen tízezret mészárolnak le. Mint
mindig, Isten nagyobb dicsőségére.
És ekkortájt (1571-ben) lesz a túlnyomórészt protestáns, Habsburgnak is, töröknek is
alávetett Erdély fejedelmévé a katolikus Báthory István.
"A Magyar Királyságtól elszakadt keleti országrészt valójában a Habsburg- és a Török
Birodalom hatalmi harca és meg-megújuló kompromisszuma hívta életre és tartotta fenn
külön államalakulatként, több mint egy évszázadon át. Erdély egyszerre volt a Török
Birodalom "különleges státusú" szerves része és a Magyar Királyság hol hűbéres
szövetségese, hol hadviselő ellenfele. Emellett egyszerre volt a középkori magyar állam
hagyományainak őrzője és új európai eszmeáramlatok befogadója, sőt időnként
zászlóvívője."
Így foglalja össze rövidítve és igen közérthetően a korszak kutatója, Nagy László történész a
politikai Erdély létét, majd még hozzáteszi:

"Egyes időszakokban részt vett a magyarság törökellenes élet-halál harcában, de sokszor
török szövetségben - pontosabban vazallusságban - pusztította azt a másik magyar hazát,
amelynek valójában a Török Birodalomban elfoglalt privilegizált státusát köszönhette. A
kortársak - változékonysága miatt - gyakran nevezték Erdélyt gunyoros felhanggal
«Tündérország»-nak. Ez az elnevezés az utókor téves olvasatában vagy tudatos
félremagyarázásában elveszítette eredeti jelentését, s azonosult Erdély tájainak tündéri
szépségével és kapta egyik nagy regényírónktól a «Tündérkert» nevet."* Hát igen, a
történelem egyáltalán nem olyan egysíkú, mint azt a könnyebbség kedvéért gyakorta véli az
utókor....
Miféle európai, politikai kép tárult István úr elé, amikor 1571-ben beiktatták - isztambuli
jóváhagyással - Erdély fejedelmének székébe?
Említettük: a kor, valamint a bel- és külpolitikai helyzet igen bonyolult. 1571 október 6-án,
alig néhány hónappal beiktatása után az új fejedelem komoly belpolitikai tette: irgalmatlanul
leveri a csíki székelyek lázadását. (Erről még ejtünk szót.)
A másik esemény távolabbi, de mégis, áttételesen Erdélyre is befolyással bír: egy napra rá,
l571 október 7-én szenvedi el a török hajóhad a híres, nagyjelentőségű vereséget Lepantónál,
a Don Juan d'Austria-vezette spanyol-velencei hajóhadtól. Ez a vereség igencsak
megakasztja, fékezi a Földközi-tengeren a további török terjeszkedést. Arról a bizonyos csíki
felkelésről, amely ugyancsak "megérne egy misét", most csak ennyit: a történészek szerint a
székelység - amely határőrszolgálatra kötelezve, a kezdetektől fogva mint nemzet kapott
nemességet, s nem egyénenként, (tehát a székelység közvetlenül király jobbágya s nem
valamely kisebb, helyi földesúré) - a különféle gazdasági változások következtében drámai
változásokat élt át. Erdélyben munkaerőhiány lépett fel: a szabad székelyeket erőszakkal
fogták munkára. Tiltakoztak. Az első, fegyveres megmozdulást (az Erdélyi Fejedelemség
létezése óta) 1562-ben János Zsigmond fojtotta el, véresen. Erre következett 1571-ben
Báthory István lépése.
Ezzel az ügy, persze, nem zárult le: később - már jóval István halála után - a századforduló,
pontosabban 1599 november 3-a tragikus fordulópontot fog hozni a székelység, s ezen belül az egyébként nagyon szegényen élő, elmaradott - csíkiak sorsára nézve.
Ekkoriban ugyanis újabb zavargások következtek, amelyeket a Báthoryaktól sorozatban
elszenvedett, kegyetlen megtorlások is szítottak. Részben a határon kívülről érkező felbujtás
következtében ezen a napon gyilkolja meg - az amúgy őszintén jóakaratú és szelíd - Báthory
András fejedelmet, warmiai bíborost egy csikszentdomokosi ember, s viszi a levágott fejet
jutalomért a Gyulafehérvárat dúló Mihály vajda elé... (Rémregény: mintha a szelíd András
pap az egész Báthory-család minden, székelység elleni lépését fizetné meg, amikor azon a
novemberi napon, Csíkszentdomokos határában, a Pásztorbükkén agyonverik.* *)
Ennek a gyilkosságnak következménye a sebtiben kiadott pápai átok, amely
Csíkszentdomokos népét két évszázadra lelkileg megnyomorította. És a következő, majdnem
két század a Székelyföldön továbbra is arról szól, hogy szinte folyamatosak a felkelések...
köztük is a legszomorúbb emlékű a hírhedt madéfalvi veszedelem, a Siculicidium
(SICVLICIDIVM***) eseménye 1764 január 7-én.
Ismételnünk kell: nem is olyan egyszínű a történelem, mint a tankönyvek lapjain, ahol
vannak " jó" királyok és rossz" királyok"... ó, dehogy.
De mit kellett még számításba vennie Báthory Istvánnak?
A török terjeszkedik, a Habsburgok ellen szeretné biztosítva látni balkáni hódításait. Ezért
igyekezett korábban Magyarországot maga mellé állítani, Bécs ellen fordítani. Ha nem lehet,
hát kénytelen meghódoltatni. (Perjés Géza történész értelmezése szerint.)
Közben a nagy spanyol birodalom, ahol "sohasem nyugszik le a nap", valamint Anglia
hasznot húz Amerika felfedezéséből. Az angolok az 1588-as tengeri győzelemmel vissza
fogják vetni a spanyolokat a tengeri terjeszkedésben, de a török középeurópai

terjeszkedésével addig sem sokat törődik egyik fél sem. Franciaország halálosan szembenáll a
Habsburgokkal, neki tehát jól jön, ha Bécset szorongatja keletről a török és lefoglalják a
különféle, soha nem nyugvó magyar szabadság-próbálkozások. (A diplomáciai
próbálkozások is; ne csupán konkrét, fegyveres harcokra gondoljunk.)
Hát akkor, irány Lengyelország!
A lengyel királyság és az Erdélyi Fejedelemség kapcsolata nem újkeletű. Öreg Zsigmond
király (a dinasztiaalapító Jagelló unokája, aki 1506-tól 1548-ig uralkodott) és felesége, az
olasz Bona Sforza a magyar trónra apelláló Zápolya Jánoshoz adja Izabellát, legidősebb
leányukat. Zápolya és Izabella fia, János Zsigmond jórészt a krakkói királyi udvarban
nevelkedett, amely a következő király, Zsigmond Ágost (azaz: János Zsigmond nagybátyja)
idején is élénken érdeklődött Erdély sorsa iránt, bárhogy lekötötte figyelmét a tatár veszély, a
livóniai háború, és IV. (azaz Rettenetes) Iván orosz cár terjeszkedése.
Az utolsó Jagelló-fiú, Zsigmond Ágost utód nélkül meghalt, harmadik felesége viszont
Habsburg-leány volt. És maradt a jórészt Bécs felé húzó főnemesség... És élt az egyetlen
Jagelló-vér: Anna, aki 1523-ban született - az egyetlen Öreg Zsigmond és Bona leányai
közül, aki még nem ment férjhez. (Csúnya volt és ekkoriban már erősen ötven körül járt,
miközben a XVI. században már egy negyvenéves asszony is igencsak "előrehaladott
korúnak" számított.)
A franciák is kacérkodtak a lengyel trónnal: Valois Henriket nagy többséggel meg is választja
a lengyel szenátus és nemesség, Henrik 1574 januárjában elfoglalja a krakkói trónt, aztán,
amikor megtudja, hogy bátyja, IX. Károly francia király meghalt, csapot-papot hagy.
Elszökik Krakkóból, ezt tessék szó szerint érteni! - és visszamegy Párizsba francia királynak.
A lengyelek ismét király nélkül vannak: jöhet Báthory István, aki amúgyis közeli a lengyel
nemesség szívének, hiszen, a félig lengyel János Zsigmond utóda az erdélyi fejedelmi
székben, és korábban is hűségesen támogatta Izabellát és fiát a Habsburgok ellenében.
Megválasztják tehát az erdélyi fejedelmet lengyel királynak. (Ez volt talán az utolsó "jó
megérzése" a lengyel nemességnek: másfélszáz évvel később harapófogóba szorította a
kapkodó országot az osztrák-orosz nyomás, és abból a szorításból három darabban hullott
szét az egykor európai nagyhatalom.)
Így aztán 1576 május elsején István, Erdély fejedelme a Wawel koronázó székesegyházában
lengyel királlyá koronáztatott, s egyúttal hűséget esküdött Jagelló Annának.
Sem erdélyi, fejedelmi, sem lengyelországi, királyi uralkodásának ismertetésére ezúttal nincs
helyünk és módunk, talán más alkalommal visszatérünk rá. Tudjuk, hogy - kissé a kor
hangulatával, és a kor katolikus uralkodói szokásaival ellentétben - igen toleráns volt István
király. Egyszerűen tegyük hozzá magyarázatul: hiszen Erdélyből jött!
Tízéves lengyel királysága idején tervezgette a nagy, törökellenes összefogást, miközben
Rettenetes Iván ellen kellett harcolnia, a Lengyel Korona és Litvánia keleti határait erősítenie,
de a nagy összefogást nemcsak az ő halála akadályozta meg. Akadályozta egyéb is:
a nyugat-európai országok nem voltak még készek erre a lépésre. Hiszen színre lépett az
Atlanti Óceán térsége - a tengerek fölötti uralom kérdése - s Közép-Kelet-Európa útszélre
vettetett. Nagy, "keresztény" összefogásra a török ellenében csak akkor kerülhetett sor,
amikor már végleg kiderült, hogy a világtengerek Anglia, a Németalföld és kis részben
Franciaország érdekterülete. A Habsburg-német-spanyol világ számára ekkor válhatott ismét
fontossá, hogy "ki kell űzni a pogányt! "...
Villantsunk fel István királyról két, rövid színt. Az első a már említett csodálatos költő,
Balassi Bálint sorsával kapcsolatos. A költő István király udvartartásával ment
Lengyelországba, ott híven szolgálta, a gdanski (danckai - ahogyan akkoriban magyarul

Gdansk nevét mondták) csatába is elkísérte, csak apja osztrák letartóztatása hírére kért
engedélyt a hazatérésre.
Balassi sokkal tartozott Báthory Istvánnak: a király még erdélyi fejedelemként állhatatosan
megtagadta, hogy a költőt a török követelésére Isztambulnak kiadja.
Balassi egyébként legszebb s talán mais legnépszerűbb verseit török dalok ritmusára írta,
miközben folyamatosan a török elleni végvári harcokban vett részt. (Említettük, hogy a
történelem nem olyan egyszerű - a kultúrtörténet pedig, ha lehet, még kevésbé egyszerű!)
Éneklém ezeket elkeseredett szívvel,
Várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével;
Tétova bújdosván,
Bűnömön bánkódván,
Tusakodván ördöggel.
- írja a költő Bocsásd meg Úristen című, szomorú-gyönyörű versében, hogy aztán egy
másikban felmosolyogjon az égre:
Ó nagy kerek kék ég,
Dicsőség, fényesség,
Csillagok palotája;
A másik apróság, amit befejezésül említünk, Báthory István házasságával kapcsolatos.
Jagelló Anna, az utolsó Jagelló-ivadék a házasságkötés és koronázás pillanatában 53 éves
volt. S mint említettük, nem igazán "jó nő"... Erről máig él a lengyel köztudatban egy
anekdota, amelyet több kortárs is lejegyzett:
Esküvő és koronázási szertartás után, este az országnagyok szokás szerint elkísérték a királyt
a fejedelmi lakosztály ajtajáig, hogy ne csak "konszekrált", de jogilag "konzumált" is legyen
a házasság. Kinyitották az ajtót és Báthory István meglátta az immár fejedelmi ékek, ruhák
nélküli, házastársi együttlétre váró Annát... ekkor két karjával nekifeszült az ajtófélfának és
így szólt: "Kaszaboljatok le, de ezt nem kívánhatjátok tőlem!” ****
Ezzel együtt István király a lengyel történelem egyik legpozitívabb alakja. Koronázását mint Kovács Endre írja ***** - jó hírek előzték meg: "...becsületes, okos, nagy tehetségű, jó
szónok, vallási kérdésekben türelmes, nemes erkölcsű, igazságos. Ígéreteit Blandrata******
terjesztette elé, e szerint: a lengyeleket megtartja szabadságaikban; minden országos
adósságot kifizet; visszaszerzi az orosz által elfoglalt területeket; törökkel, tatárral békét köt;
az ország határait megerősíti; 200 ezer forintot küld az ország szükségleteire; a tatár
fogságban lévő lengyeleket kiváltja."
Betartotta az ígéreteket...
Születésének 400-ik évfordulóján a krakkói egyetem orvosi bizottsága megvizsgálta a király
halálának körülményeit.
A források értékelése alapján arra a meggyőződésre jutottak, hogy István királynak heveny
gyulladásból eredő, kétoldali vesezsugorodása volt. Ez okozta a halála előtti napokban a
rohamokat és súlyos görcsöket is. Emiatt lett aluszékony és étvágytalan. Környezete az
izomgörcsöket epileptikus rohamoknak vélte, halála után pedig fellobbantak mérgezésről s
egyebekről szóló találgatások.
Pedig csak annyi történt, hogy a nagyformátumú, kívánatosan irányító emberek is meghalnak
egyszer...
Báthory István, Erdély fejedelme, Lengyelország királya 1586 december 12-én lehúnyta a
szemét. A lengyel királyok koronázó- és temetkező templomában, a krakkói Wawelben, a

székesegyházban nyugszik. A kortárs lengyelek Báthoryról valóban egy mondást hagytak az
utókorra, amelyet a lengyel közvélemény ma is ismer: "Vagy meg sem született volna, vagy
örökké élt volna."
dcs
*"Tündérkert" - Móricz Zsigmond Erdély- trilógiájának Báthory Gáborról szóló, I. kötete
** Részletes, színes ábrázolása Dávid Antal Erdély nagy romlása c. trilógiája I. kötetében "A sárkány papja"
*** Január 7-én kora hajnalban Buccow erdélyi fővezér parancsára, Siskowicz altábornagy
vezetésével a katonaság megrohanta a Madéfalvára gyűlt csíki székelyeket, akik a
határőrsorozás ellen tiltakoztak. Hajnalban ágyútűzzel árasztották el a falut, a 2500 ember
túlnyomó többsége ott helyben, vagy később elpusztult. Ezután kezdődött a székelység
tömeges kivándorlása Moldvába.
A "siculicidium" (székelygyilkolás) latinul, nagybetűvel: SICVLICIDIVM - úgynevezett
kronosztikon. Ha a betűk római számértékét összeadjuk, az esemény évszámát kapjuk:
M=1000; D=500; C=100 (2-szer); L=50; V=5 (2-szer); I=1(4-szer) - összesen: 1764
**** "Panowie, mozecie mnie szablami siekac, ale tego nie wymagajcie!"
***** "Magyarok és lengyelek a történelem sodrában", Kovács Endre, Budapest,1973
****** Blandrata György (Giorgio Biandrata) 1515-1588, az inkvizíció börtönéből Genfbe,
majd Lengyelországba menekült. Bona, később Izabella udvari orvosa, Dávid Ferenccel az
unitárius tan terjesztője, később visszavonult.
(Megjegyzés: a családnevet a történeti források és a későbbi írások is, folyamatosan
kétféleképpen írják - a család is ezt tette annakidején: Báthori - Báthory - ennek
megfelelően az idézett szövegekben is kétféleképpen szerepel - dcs)
******
Ezúttal is következzék egy Jakabffy Elemér írás, egy különös életutat bejáró erdélyi költőről,
akinek a neve: Szefeddin Sefket bey...
Az írás az Ünneplő beszédek című kötetecskéből való.

Herczeg Ferenctől Szefeddin Sefket beyig
A legfiatalabb erdélyi költővel most, április 14.-én találkoztam. Neve Szefeddin Sefket bey,
kora 23 év. Atyja török diplomata, anyja pedig az előkelő székely Incze család sarja. Az
Arany János Társaság délelőttjén szerepeltünk együtt. Közvetlenül utánam ő következett és
én jóindulatú bírálatra készültem. Azonban alig szavalta el két versét, úgy éreztem, a jövő
ígérete állott elém. Ez a fiatal költő elsősorban azt az adottságot használja ki, hogy török és
magyar vér keveréke, hogy török ősöktől is származik és mégis egészen erdélyi magyarrá
lett, amiért is emígyen énekel:
Bajazid és Szolimán
megbékélt utódja
az erdélyi tengeren
ringó árva bója.
Sorsközösség köt ide,
hozzájuk csak vérség:
ledobom magamról az
exotikum vértjét.

A múltba nézni borzadok,
a múltat szánom-bánom,
túl vagyok a harcukon,
túl vagyok Mohácson,
székely szavak zamata
oly ízes a számon.
A magyar szó: csengetyű,
mennyei ajándék,
színpompázó, százszínű
ritka brilliáns-ék:
forgatom, csiszolom
mintha enyém lenne,
zsoltárként imádkozom
reggel, délben, este.
Elsírom a bánatát,
örömét kizengem,
harcos ősöm, Szolimán,
ne ítélj el engem,
másfél század bűniért
kell most vezekelnem.
Erdély földjén kiújult
történelmi korban
engesztelés, áldozat
sose kellett jobban.
Lettem volna Keleten
űzött dalos koldus,
itt erősödik velem
az erdélyi kórus:
orgonálva nő a hang,
holnap eget zenget,
s engem is magasba tár:
áldozati kelyhet.
Ítélkezz hát ősapám,
átkozz, vagy ölelj meg!
Ahogyan háromszáz évvel ezelőtt a horvát Zerinből az egyik legnagyobb magyar költő:
Zrínyi Miklós lett, ahogyan kétszáz évvel ezelőtt az olasz Guadagnisból Gvadányi József, a
"Peleskei Nótárius" örök emlékű írója lett, ahogyan száz év előtt a szláv Petrovics-ból a
magyar nemzet világhírű Petőfi-je lett, ahogyan ötven év előtt a sváb Franz Herzog-ból
Herczeg Ferenc lett, úgy, és éppen azon okból lett Szefeddin Sefketből a magyar irodalmi
kórus eddig még zsenge, de reménységes tagja, nem azért, mert a nemzetváltoztatást reájuk
kényszerítették, hanem mert átérezték, hogy az a magyar nemzet, amelynek olyan értékei
lettek, szerencsétlen bár, de erényeiben és érdemeiben mégis csak nagy.
Jakabffy Elemér
******

Szabadság-cikkek:
2001. július 1.
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása kiadványának júniusi számában
a Jakabffy Elemér kisebbségi politikus emlékének szentelt ünnepi rendezvényekről
olvashatunk beszámolókat. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tavalyi
tevékenységét dr. Issekutz Sarolta elnök ismerteti, B. Kovács Júlia pedig a májusban
megtartott különböző klubestekről számol be. Részleteket is olvashatunk dr. Issekutz
Saroltának a május 19-én megtartott VI. Jakabffy Napok konferencián elhangzott
előadásából.
2001. július 10.
(Az "Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája" c. könyv ismertetése.)
...Egyedülálló teljesítményről van szó, a XVII. század közepétől Moldovából Erdélybe
betelepült háromezer örmény család magyarrá válásának a dokumentációjáról...
2001. július 13.
(A Magyar-Örmény Könyvtár "Czetz János: Emlékezéseim" c. könyv ismertetése)
...Méginkább figyelemreméltóak azon pillanatok, amikor más, ugyancsak Erdélyben élő
nemzetiséggel is találkozva, az ottani örmények a magyarság oldalára álltak, annak érdekeit,
értékeit képviselték - idézi a Szabadság c. lap a könyvet szerkesztő Fancsali János előszavát.
******
Kozma Mária

Nők az időben

Bornemissza Anna
A XVII. században élt, 1650-től Apafi Mihály erdélyi fejedelem felesége volt. A budapesti
Országos Levéltárban őrzik két meggyszín kötésű, aranyvirágokkal díszített Diariumát, azaz
naplóját, amelynek a kor szokása szerint jó hosszú címe van: "Az méltóságos Bornemissza
Anna erdélyi fejedelemasszony mindennapi proventusinak (latin: a. m. termés, jövedelem) s
rendelésinek Diariuma méltóságos Apafi Mihály erdélyi fejedelemségekben való életeknek 25
esztendejében 1. jan. 1686." E napló kiterjed a fejedelmi udvar egész társadalmi és gazdasági
életére s mint ilyen, a történészek számára fontos kordokumentum.
Bornemissza Anna nevét 1983-tól a "konyhában" is ismerjük a Bornemissza Anna
szakácskönyve 1680-ból című kötet révén. A könyv előszavából kiderül, hogy a recepteket
nem a fejedelemasszony írta, hanem egy Keszei János nevű szakácsmester, aki egy
századeleji német szakácskönyvet fordított le 1680-ban magyar nyelvre és azt Bornemissza
Anna fejedelemasszonynak ajánlotta. A receptek nemcsak az ételek elkészítési módjára
vonatkoznak, hanem a fejedelmi udvar minden étkezéssel kapcsolatos kérdését és
feladatkörét megvizsgálják: mi a munkája a konyhamesternek, sáfárnak, főszakácsnak,
pohárnoknak, étekfogónak és kóstolónak, ezenkívül császári és királyi lakomák étrendjét is
tartalmazzák, hogy a fejedelemasszony hasonló protokollok alkalmából válogathasson
belőlük. Az eredeti kézirat kötéstáblájának belső oldalán Bornemissza Anna saját kezű
bejegyzése található: "Ez a könyv arra int, először keressük a lelkeknek eledelét, s annak
utána az Isten a testit is megadja" (átírva mai helyesírással).
Ami a "lelkieket" illeti: talán nem illendő emlegetni Bornemissza Anna híres perét, amelyben
ő volt a vádló, a vádlottak pedig a legyek. Igaz, hogy Európa-szerte divat volt az állatokkal
való pereskedés; egy sertéskonda ellen Burgundiában; kakas ellen Baselben, amikor tanúk

bizonyították, hogy a vádlott kakas létére tojáson ült, tehát ő is tojta azt; patkányok ellen
Franciaországban, amikor a bíróság hivatalból védőt rendelt a számukra, s az ügyvéd, akiből
később a parlament elnöke lett, teljes komolysággal új határidőt kért a tárgyalásra, mondván,
hogy ügyfelei nagyon szétszórtan élnek, és nem tudta összehívni őket a részvételre, de majd
legközelebb. A bíróság elnapolja a tárgyalást és új idézést bocsát ki, melyet a piacon
fölolvasnak. A patkányok azonban fülük botját sem mozdítják, újra az ügyvéd jelenik meg,
ezúttal azzal az érveléssel, hogy a per hírére a macskák lesben állnak, s ezért a patkányok
mind elbújtak... és így tovább.
Ne csodálkozzunk hát Bornemissza Annán, aki boszorkánypert indított a legyek ellen, mert
azt hitte és állította, hogy boszorkányok üldözik őt legyek képében. A tárgyalást persze
szabályszerűen lefolytatták, s a bűnös legyeket távollétükben elítélték és megfenyítették.
Ezek a legyek még könnyen megúszták, hiszen Franciaországban 1699-ben pl. ennél
keményebb ítéletet hoztak a szintén távollévő hernyókra, amelyeket "idegen vagyon
rongálása, gyümölcsben, veteményben való kártevés miatt" száműztek, akárcsak azt az
"orosz" bakkecskét, amelyet sok jogi herce-hurca után Szibériába vittek az ólombányákba,
vagy a münsteri bolhákat, amelyeket csak a városból száműzött a bírói ítélet és csak tíz évre.
Ami pedig azt a bizonyos, fent- említett "testi eledelt" illeti szó, ami szó igen cifra
körülmények között volt megadva: a XVII. századi Erdélyben délelőtt tíz órakor ültek
ebédhez, és este hat órakor vacsoráztak.*
Apafi Mihály és Bornemissza Anna fejedelmi udvarában ezek valóságos és igen
hosszadalmas szertartást jelentettek. Az ebédlőpalotába az étekfogók vitték a tálakat a
konyhamester vezetésével gyalogosan... a menetet az asztalnok vezette, aki tollforgós
süveggel, díszruhában, fölszerszámozott paripán ült. Megvárta, amíg a meleg étel - (a
főfogást derék fogásnak nevezték) - elfogyott, akkor térdet hajtván a fejedelem előtt, az
étekfogókkal lement a konyhára, és ismét paripára ülve vezette a többi étel felhozatalát.
Amikor az első fogás már az ebédlőben volt, akkor jelentette az udvarmesternek, aki
jelentette a fejedelemnek, hogy asztalhoz lehet ülni.
De addig még van!...
Mikor meghatározott sorrendet követve a fejedelem és családja, valamint a velük étkezők
népes serege megérkezett az ebédlőbe, ott pohárnokok fogadták őket korsókkal,
mosdótálacskákkal és törülközőkkel. A kézmosás sorrendje is rangfokozat szerint történt.
Külön följegyzésre érdemesnek tartották például, hogy Apafi Mihály udvarában egyszer
Zrínyi Ádámot, egyszer pedig a lengyel király követét tisztelték meg azzal, hogy egyszerre
töltötték mind a fejedelem, mind az ő kezükre a vizet.
A sokféle szabályt felölelő szertartás csaknem egy századon át érintetlen marad.
Apor Péter még ötven év múlva is keserűen kikel az ilyen "nájmódi" ellen.
Cserei Mihály is fölemlíti emlékiratában a sok felesleges ceremóniát és azon elmélkedik,
hogy a XVII. században annyira elszaporodtak Erdélyben a grófi és bárói címek, hogy már
egymást ebédre sem hívhatják a sok irigység és gyűlölség miatt, mivel hogy nem lehet tudni,
melyiket kell közülük elsőbben mosdatni vagy főhelyre ültetni.
*Vélhetően csak a főurak - a szerk.
******
Hogy az örmény szakácsművészet szelleme mennyire átjárja az örmények egész képzeletét,
azaz, hogy mennyire kifejezi azt, arra jellemző nemcsak ünnepi népszokásaik költészete,
hanem közmondásaik is: "Embertársaidat csak akkor ismered meg igazán, ha elfogyasztottál
vele hét kemence kenyeret"... "Sokkal jobb az okossal követ hordatni, mint a bolonddal
piláfot enni"... "Mikor étvágyam volt, nem volt piláfom, most van piláfom, és nincs
étvágyam."...

Gyakran adnak melléknév vagy gúnynév gyanánt felnőtt, tekintélyes személyeknek is
ételneveket, de a költőibb nőnevek között is ott szerepelnek ezek, például: Dolváth-szerencse,
Dsásu-táplálék, Sákhár-cukor, Zátrig-izsóp. (A Dolváth egy különleges húsos derelye, akinek
a tányérjába jut, azé a szerencse.)
A jellegzetes örmény humorban - lásd például a jereváni rádió élceit - és a különleges örmény
faviccekben is - gyakran szerepel a gasztronómia.
Kövi Pál-Szőcs István: Az angadzsábur nyomában
Kövi Pál Erdélyi lakoma, Kriterion, 1980
Az angadzsáburról (vagy: Ángáts-Ábur)
Közkedvelt örmény nemzeti eledel, amelyet vasárnaponként és ünnepi alkalmakkor
készítenek. Hústalan napokon és böjtben nem húslébe, hanem zöldséglevesbe főzik, a
derelyébe az aprított hús helyett hústalan napokon rántottát, böjtben pedig gombát tesznek.
Receptje megjelent az első világháború utáni magyar szakácskönyvekben is. Ezek tévedésből,
az eredeti örmény nevet nem ismerve, már churutlevesről és külön ángádzsáburról beszélnek.
Manapság az eredeti örmény készítési módtól annyiban térnek el, hogy a derelyébe darált
húst tesznek, a churutot pedig nem kúp alakúra szárítják, hanem kisebb üvegekbe töltik.
(Kövi Pál Erdélyi lakoma c. könyve, örmény fülleves - Ángáds-Ábur)
******
És itt a helye...!
...hogy egy örömteli, bár vitás kérdést, pontosabban félreértést tisztázzunk!
Kedves olvasóink, valóban "örömteli”, és nem igazán vita, inkább csak kevéske félreértés,
amelyet tisztázni illik és kell. De igenis, örömteli - mert olyan jó, hogy az angadzsábur (vagy,
amiként a recept címében Kövi Pál írja: Ángáds-Ábur) ügyében, pontosabban a csodálatos
zöld fűszer, a churut, vagy hurut készítési módjáról beszélünk. A szerkesztő tévedett - írja
Hanusz Gyula - amikor a júniusi számban a napilapban megjelent hurutkészítési módhoz
hozzáfűzte kifogásoló megjegyzéseit, fölemlegetvén az "aludt" vagy "savanyított" tej
kérdését. Hanusz Gyula a téma s a hurutfőzés - egyik legnagyobb szakértőjére, Novák
Máriára hivatkozik s tökéletesen igaza van. A szerkesztőnek is volt valamelyes igaza - írja
H.Gy. - mert a savóletöltés, főzéssel való végső sűrítés valóban kimaradt a Népszabadság
írásából, amikor Szotyori Nagy Áron "angadzsáburos dicsőségéről" esett szó.
A szerkesztő beismeri tévedését, valamint elismeri, hogy ebben a témában Novák Mária
(Tántika) igazán és különösen nagy szaktekintély. (Könnyű a szerkesztőnek ezt elismernie,
lévén ugyancsak hurutfőző családban nevelkedett s jónéhányszor hallotta nagyanyját, Cs.
Zakariás Annát konyhai - s így hurutfőzési - dolgokról beszélgetni Novák Máriával. Isten
nyugtassa mindkettőjüket.)
A teljesség kedvéért következzék tehát befejezésül Kövi Pál Erdélyi lakoma című könyvéből
a hurut (churut) készítésének leírása (azért ez, mert kicsivel másabb, mint Novák Máriáé,
ugyanakkor éppen azt erősíti meg, amit Hanusz Gyula is - okkal-joggal-helyesen tévedésként értékelt a júliusi szám szerkesztői hozzászólásában):
3 liter tejből 1,5 litert felfőzünk, és langyosra hűtjük, majd a 1,5 liter tejjel összeöntjük.
Üvegbe tesszük, se nem meleg, se nem hideg helyen tartjuk, minden nap megkavarjuk. 3-4
hétig érleljük, ha savója lesz, azt letöltjük. 4 hét múlva, amikor citromsavanyú, próbaként egy
decinyit felfőzünk, ha nem megy össze, akkor kész. A 3 liter tejhez 3 összemarok tisztított
petrezselyemzöldet és 1 összemarok zellerzöldet készítünk. Ezt húsdarálón átdaráljuk. A tejet

újra feltesszük főni, majd 1 szál csombort teszünk bele, és felfőzzük. Aztán a tejet lehűtjük és
a csombort kivesszük. Mikor a tej langyosra hűlt, hozzáadjuk az őrölt petrezselyem- és
zellerzöldet, s folytonos kavarás mellett lassú tűzön addig főzzük, amíg sűrű lekvárszerű nem
lesz. Azután kúpalakúra formálva megszárítjuk, s megreszelve, tejföllel keverve használjuk.
Csak tálaláskor tesszük a levesbe. Készítési ideje augusztus, szeptember hónap.
(Merthogy ekkortájt volt megfelelő mennyiségű petrezselyemzöldje.
A szerkesztő - immár igazán óvatos - hozzátennivalója a recepthez, Novák Máriáéhoz is, a
Kövi Pál által leírthoz is: a kézdivásárhelyi származású örménymagyar családban a recept
ugyanez, egyetlen különbséggel; körülbelül négyszer ennyi petrezselyem- illetve zellerzöldet
főznek a hurutba - churutba).
Szerk.
******
A ZOKOGÓ MAJOM
épülete ma már nincs meg, de tovább él a romantikája. Valamelyik napon, amikor a romos és
poros telek lábánál megálltunk s kissé megilletődve pillantottunk a téglarakásokra, azon
tűnődtünk, hogy is fűzhet annyi embert oly sok emlék, hála és szeretet ehhez a zsebkendőnyi
helyhez, amely a megszépítő távlatból az emberi fölszabadultság és otthonosság katedrálisa
lett? Bár lehet, hogy e távlat nélkül is valóban az volt. Mert Androvics, aki a harmincas évek
vége felé nyitotta meg üzletét a vármegyeháza szomszédságában s pár percnyi járásra a nyári
színkörtől, maga is mélyen demokratikus érzelmű, fölszabadult ember volt, aki abban lelte
örömét, hogy kicsi vendéglőjét fiatal tanárok, hivatalnokok, mindig éhes és szomjas
színészek, írók és újságírók meleg fészkévé, vonzó otthonává varázsolta a maga
személyiségével.
Bármiről folyt is a vita, ő sosem szólt közbe, hogy ne veszélyeztessék üzletét túl liberális
eszmék szétharsogásával, hanem épp ellenkezőleg; teljes védelmet nyújtván minden
szabadgondolkodónak, éberen fülelt az utca felé, s ha gyanút fogott, mindjárt odaintett
valamelyik asztalhoz, s a borospohár oltalma alatt konspiráló emberek egy lendülettel már át
is léptek az ő lakásába, amelyet e célból csupán egy függöny választott el a vendéglőtől.
Közben Androvicsné, a kedves Mamuka, aki részt vállalt ebből a misszióból, buzgón hordta a
nagy tál csipkésen rezgő főtt húsokat e szellemes és tehetséges szegénylegények elé, mintha
fiai volnának, s javarészükkel tegeződő bizalmasságban is volt, így szólván hozzájuk:
"Egyetek, hé, ne éhezzetek, mint otthon!"
Bálint Tibor
A Fejér Lótól a Zokogó Majomig
(részlet) (Kövi Pál Erdélyi lakoma c. könyvében)
******

Híradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. augusztus 16-án lesz a Magyarok
Házában, Budapest, V. kerület, Semmelweis u. l-3. alatt, a Zeneteremben.
--Köszönetet mondunk Wertán Zsoltnénak, akinek segítségével az adományul kapott, jelentős
mennyiségű miseruhát eljuttathattuk az erzsébetvárosi örmény katolikus templom kinevezett
lelkészének. Köszönetet mondunk dr. Jakubinyi György apostoli kormányzó úrnak, hogy az
adományt Erzsébetvárosba eljuttatta.
--Köszönetet mondunk egyesületünk tagjának, Lukács Józsefnek, akinek 5 ezer Ft-os
adományát a címzett erzsébetvárosi templomba, a restaurálás céljára eljuttattuk.

--Köszönetet mondunk Bencze Brückler András kanadai egyesületi tagunknak az örmény
kereszténység 1700 éves évfordulója tiszteletére kiadott kanadai emlékbélyeg-adományáért,
az elsőnapi bélyegzésű emléklapokért, amelyekkel Szamosújváron megajándékoztuk dr.
Jakubinyi György apostoli kormányzót és Vartan Boghossi latinamerikai örmény katolikus
érseket, valamint közösségünk tagjait.
--Vákár Tibor építész- és festőművész születésnapi kiállítására szóló meghívónak örömmel
tettünk eleget.
2001. július 5-én Thurzó G. István építész és galériavezető megnyitója után Vákár Tibor úr
művészetét, alkotói pályáját Vadász György Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár méltatta.
Az évek óta családias hangulatban, családtagok, barátok, pályatársak részvételével
megrendezett születésnapi kiállítást remélhetőleg még sok hasonló követi. A művésznek,
Vákár Tibornak ezúton is jó egészséget és alkotókedvet kívánunk.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám; 10100792-72594972-00000007

******

Liszt Ferenc életútja
Diavetítés muzsikával 2001. július 19-én.
A júliusi délutáni forróság sem tartotta vissza tagságunkat attól, hogy megtöltse a Magyarok
Háza zenetermét.
Nagy örömmel fogadtam dr. Issekutz Sarolta meghívását, amely lehetővé tette képes-zenés
utazásunkat Liszt nyomában az utolsó, tizenharmadik szimfonikus költemény szellemében: A
bölcsőtől a sírig.
Az audio-vizuális élményt kínáló előadást a közönség mindvégig odaadó figyelemmel
kísérte. Az első kép az Esz-dúr zongoraverseny hangjai alatt jelent meg: a hófehérhajú
reverendás Liszt-porté - Munkácsi Mihály híres alkotása -, a festőművész Luxemburg melletti
kastélyában, Colpachban nyerte el végső alakját. A mester ott találkozott utoljára dr. Haynald
Lajos bíborossal, a művészetét régóta tisztelő kalocsai érsekkel. A 75 éves zongoraművész
onnan utazott utolsó útjára Wagner városába, Bayreuthba és még azon a nyáron, 1886 július
31-én ott is hunyt el.
A föléje emelt mauzóleum falán Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című ódájának
kezdősorai német fordításban (Keresztury Dezső) summázzák a páratlan gazdagságú életutat:
Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhova juss, mindig hű rokon...
Liszt Ádám, az Esterházy-uradalom tiszttartója és felesége, a Duna-parti Kremsből származó
Anna Maria Lager 1811. október 22-én örülhettek egyetlen gyermekük, Ferenc születésének.

A Sopron közelében fekvő Doborján (ma: Raiding, Ausztria, Burgenland) községben a
szülőház a muzsikus világ zarándokhelye.
Ezzel az egykorú festménnyel indult az előadás. Minden egyes színes felvételhez Liszt (vagy
más szerző) muzsikája társult. A "képszövegeket" e sorok írója olvasta fel, olykor "élőben" is
megtoldva egy-egy megjegyzéssel.
Elvonultak előttünk az életút legfontosabb állomásai, a pécsi dr. Achátz Imre, a Lisztikonográfia nagy ismerője gondos válogatásában.
Nem volt könnyű feladat ilyen gazdag pálya legjellemzőbb momentumait 30 képbe sűríteni,
de csak így jöhetett létre, Forrai Miklós ötletéből, 1984-ben, a közelgő 86-os Liszt-évre szánt
kiadvány, hogy 45 perces időtartamával akár iskolai ének-órákon, művelődési házakban,
külföldi magyar követségeken méltóképpen villanthassa fel az ezerarcú zongoraművész és
zeneszerző, karmester és zenepedagógus halhatatlan alakját.
Ő volt az 1875-ben alapított Zeneakadémia első elnöke, aki élete második felében - az
utazások végtelen sorát jelentő virtuóz évek után - Róma, Weimar és Budapest között osztotta
meg munkásságát. Anyanyelve német volt, de magas irodalmi szinten írt és társalgott
franciául. Magyarul is hibátlanul írt (amint ezt kézírásából is láthattuk), de folyékonyan
társalogni nem volt elég alkalma és bátorsága.
Vörösmarty ódáját a Hungária című szimfonikus költeménnyel hálálta meg. Sajnos, mire ezt
Pesten eldirigálhatta, a költő már a kerepesi temetőben nyugodott...
A Liszt életére ható költők, írók, muzsikusok sora is azt bizonyította, hogy benne nem csak a
kor nagy művészét, de nagy emberét is tisztelték, osztozva a neves és névtelen kortársakkal,
akik az önzetlen adakozót, jótevőjüket keresték fel hálálkodó soraikkal.
Magyarsága alkotásaiban kapott ércnél maradandóbb emlékművet:
a Rapszódiák, az Esztergomi- és a Koronázási mise, a Magyar történelmi arcképek, a
Csárdások, Petőfi és Garay megzenésített versei, a leveleiben megörökített vallomások mindmind a szülőföld iránti hála dokumentumai. Így érezte a költő is:
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének...
Lukin László
A Liszt Ferenc Társaság társelnöke
******

Augusztus szülöttei és halottai
(1848-49-es hősök)

Bogdánffy Ferenc szamosújvári, honvéd százados *1830, Kolozsvár - 1910 augusztus 25.
Budapest
Capdebó Géza baracházi, honvédhuszár főhadnagy *1830 augusztus. 9., Kolozsvár - 1916
október 9., Magyarbánhegyes
Gyertyánffy László bobai, honvédhuszár hadnagy *1831 augusztus. 29.,? - 1890 március
11., Riva, Tirol (Gyéren temették el)
Karátsonyi Guido karátsonfalvi és beodrai, nemzetőr őrnagy *1817 augusztus 7., Buda-Pest
- 1885 szeptember 15, Buziás

Lászlóffy Antal honvéd hadnagy *1827 augusztus 12., Temesvár - 1900 március 11.,
Budapest
Lukács István honvédtüzér főhadnagy * 1821 körül, Nagyvárad - 1849 augusztus 9.
Temesvár
Markovits Vince terpesti, honvéd százados * 1826 augusztus 9., Nagyvárad
(Dombegyháza?) - 1902 október 12., Budapest
Pap(p) Márton somogyomi, honvédhuszár hadnagy * 1821 körül, Somogyom (?), Küküllő
vm., - 1893 augusztus 6., Erzsébetváros
Papp Mihály honvéd főhadnagy * 1807, Egerbegy (Aranyosszék), - 1876 augusztus 30.,
Szemerja, Háromszék
Zakariás (Zachariás) János nemzetőr százados * 1842, (?) - 1888 augusztus 4., Zilah,
(Sztojkafürdő, Szolnok-Doboka vm.)
Augusztus nagy alakja
Gorove István képviselő, a Deák-párt elnöke, a Szabadelvű Párt első elnöke, közmunka-,
közlekedési-, földművelésügyi miniszter, az MTA tiszteletbeli tagja
* 1818 augusztus 23., Pest - 1881 június 3., Budapest

******

Dr. Dávid László
1907-ben született. Besztercén, Brassóban, aztán Kolozsvárott működött,1946-ban Márton
Áron titkára volt és mint ilyent tartóztatták le 1951-ben. Koncepciós per következtében koholt vádak alapján - 14 évet ült börtönben. Szabadulása után Fogarason, később
Gyulafehérvárott volt plébános, ezután bízták meg a kolozsvári Szent Mihály plébánia
vezetésével.
1984-ben "nyugalomba" vonult: azaz már nem vett részt a plébánia vezetésében, de aktívan,
mindenre odafigyelve élt, működött. A magyarság kisebb és nagyobb közösségei lelki
gondozásával törődött, dokumentumokat gyűjtött, rendezett. Lendületes, élénk, mindenre
odafigyelő ember volt. 1992. augusztus 20-án hunyt el, Szent István napján.
Dr. Dávid László pápai prelátusért Kolozsvárott 1992 augusztus 24-én mutattak be engesztelő
szentmisét. Isten nyugtassa, mert a megtartó emberek közül való volt.

******
Helyesbítés
Júliusi számunk Anna-napi cikkében (36. oldal) az első Anna-bál címzettjének - és
édesapjának - a nevét rosszul írtuk: természetesen Szentgyörgyi Horváth úrról és leányáról,
Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztináról van szó.
Ugyancsak júliusi számunkban a Petőfi utolsó órái című cikkben (21. oldal) rosszul írtuk az
1849 július 31-én halálra sebzett orosz tábornok nevét, amely helyesen így hangzik: Skarjatin
(félreírás folytán Iszajatyin szerepel). Olvasóinktól elnézést kérünk.

******
(Utánnyomás a Tolnai Világlapja,1907-es évfolyamából)

Egy érdekes vendég.
Egy igen érdekes vendége volt ma a Tolnai Világlapja szerkesztőségének, a ki bemutatott
nekünk egy pecsenye- és tésztasütő-készüléket, melyet a feltaláló "UNIKUM"-nak nevez.
Valóban ördöngös egy találmány, mert szinte alig számba vehető kis tüzelővel a legdrágább
és legfinomabb sülteket, tésztákat lehet vele készíteni. A legszegényebb emberre nézve is
nélkülözhetetlennek látszik ez a készülék, mert még kályha nélkül is használható, a
mennyiben egyszerűen egy kis tüzet gyújtunk a készülék alá és miután a felső részét egy
üveglap borítja, a szemünk láttára megfigyelhetjük a sütés folyamatát. Ez a tészta- és
pecsenyesütő belső berendezésénél fogva a benne elhelyezett marha-, borjú- és
sertésszeleteket minden zsír vagy vaj hozzáadása nélkül a saját nedvében készíti el és
mondhatjuk, rendkívül ízletesen, mert módunkban volt megízlelni. A tészták és egyéb
czukrász sütemények meglepő szép festői szint nyernek. Semmiféle bűzt nem érzünk, a
sütendő hús sütés közben nem csepeg és a mint láttuk nem is zsugorodik össze, a mint ez a
többi sütőknél tapasztalható.
Egy külön készüléket láttunk, a mely kenyér pirításra, gesztenye, alma, gyümölcs szárítására
kitűnőnek mutatkozik. - Olvasóinknak bemutatjuk ezen találmány feltalálóinak arczképét és a
ki részletesebb felvilágosítást kíván ebben az ügyben, az forduljon a feltalálókhoz és pedig
Temesváry Károly és Tarisznyás Jánoshoz, laknak Szamos-Újváron.
A szabadalmat 1907 évi április hó 18-ikán Budapesten jegyezték be a magyar királyi
szabadalmi hivatalnál, 40981. szám alatt.
******
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa

V. évfolyam 55. szám
2001 szeptember
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból - szeptember
"Hiszünk az egy, egyedül egyetemes és apostoli szent Egyházban."
A világon sok vallási intézmény egyháznak nevezi magát. Melyik lehet az igaz? Lényegében
csak egy egyház van, Jézus egyháza. Magában a szóban is benne van, ha összetevőire
bontjuk. Jézus azt mondja a jó pásztorról szóló példabeszédében: egy akol leszen és egy
pásztor. A pásztor vitathatatlan, maga Jézus. Az akol - hétköznapi értelmében a juhok
szálláshelye - Jézus házanépét jelenti. Kérdés, hogy ez az egység már itt, vagy csak odaát
valósul meg? Nekünk egy kötelességünk van: bízni Istenben és megtenni azt, amivel ezen az
egységen munkálkodhatunk.
Dr. Sasvári László
******
Erdélyi magyarörmény alkotók

Petelei István
"Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, amiről itt, életében álmodott."
Petelei István (Marosvásárhely,1852. szeptember 13. - Kolozsvár, 1910. január 5.)
"A századvég (a 19-ik század végéről van szó - a szerk) legismertebb és legtiszteltebb
novellistája volt. Félig székely, félig örmény származású... " - olvassuk róla a Magyar
Irodalmi Lexikonban (Budapest, 1965).
"Az ősz nálunk Szovátán belemarkolt az erdőbe s a tölgyfák lombja foltonként
megveresedett, mintha vért eresztett volna rajta. Az útszéli vadvirágok színtelenek lettek és a
bokrok pirosbogyós ágai ledőltek a száradó gyepre. Az oldal megsárgult; a közeledő halál
gondolata mintha megijesztette volna a bikkeket, (bükköket - a szerk. megjegyzése) gyűrött
és sápadt lett, mint a vénember arca. Olyan nagy lett az egész kép és csendes.
A hegyháton felül, a havas fenyves elein, halvány szürke köd ül s miatta a rajza belevész az
égboltba. Az ormon leszálló erek, patakok simábbak, csendesebbek lettek; elbújnak a

selymekes sások közé, loppal csorranva a fekete mederbe ... halkan loholva tovább. Egyetlen
szörnyű nagy száj ez a rengeteg erdővel szegett kép, mely utolsókat lélegzik.
Az erdő nem néma nyáron, amíg él és nő. Valami titkos roppanások; a levelek szerelmes
sóhajtása; a bokrok mélyébe nyughatatlan mozgolódások; egy madár csippenése itt; odább
egy magját szétvető virágfej; egy sikló, mely a keserűlapuk szárai alatt átcsúszik; egy rigó,
mely a famíliájával a holnapi napról töprengve beszél; egy hang, - mely zajjal versenyezve az
előtte menőt megelőzni igyekszik: - óh, az erdőnek ezer hangja!
De ősszel megcsendesedik egyszerre az erdőnk. Az eldőlő perjék; a lekonyuló virágszálak; a
leomló lombok; a messze elnyúló békanyálak; a szállongó szárnyas magvak; a kifejezhetetlen
mélaság, mely elterül hegyoldalon, patakmedren, oly lággyá, szelíddé és bússá tesz mindent,
oly csendes, lemondó lesz a tájék, hogy megértjük a búcsúzását.
Úgy elereszti magát az erdő, úgy megtrottyan.
Múlóban lévén, félelmesebb is lesz. A lehullott levelek pusszogását a lábunk alatt; az
összeálló sár nyiszogását jobban meghalljuk, mint nyáron akár a békabrekegést. Egyszerre
észrevesszük a kép nagyságát és észrevesszük, hogy milyen csekélyek vagyunk benne."
(Petelei István: Őszi éjszaka) (Peteleiről lásd még a következő oldalakon)
Nem lennék igazi lokálpatrióta, ha kihagynék egy Petelei-évfordulót. Aki ilyen gyöngéd
színekkel, ilyen balladai tömörséggel rajzolja meg a hazai tájat, megérdemli, hogy ne hagyjuk
feledésbe veszni.
"Petelei Istvánt "az írók írója" titulussal tisztelték meg kortársai. De ez a díszítő jelző sajnos
végzetévé vált, mert három emberöltő alatt sem lett az írók írójából a nagyközönség írója. A
kevesek - korszerűtlenül szólva: a kiválasztottak - írója mind a mai napig." - írja róla Bisztray
Gyula.
Életútja biztosan másképpen alakul, ha írótársainak példáját követve a fővárosban telepszik
le, de ő Marosvásárhelyt, szülővárosát választotta inkább.
A politikai kufárkodás világa közepette az irodalomban látja a maga számára a menekvést, a
maga semleges szigetét. 1882-ben jelenik meg a Keresztek, 1886-ban a Fülemüle, ugyanazon
évben Az én utcám című kötete. Minden írásának mélyén - legyen az novellisztikus vagy akár
publicisztikai jellegű -, ott lüktet a forró vágy a tisztább, a becsületesebb élet iránt. Nem az
időt akarja ő megállítani, csak éppen megejtően szépnek találja a múlt költészetét.
Marosvásárhelyen kiválaszt egy utcát, s azt egyszerűen megírja, külön házakra, családokra,
alakokra bontva.
Karcolatainak légköre többnyire komor és tragikus, gyakran balladai hangulatú, amikben
gyermek- és nőalakjait különös szeretettel rajzolja meg, mert ők azok, akik a legtöbbet
szenvednek, de bennük tisztul ki leginkább az új emberi erkölcs.
"Mennyi sok együgyű öröm, hő szeretet, édes vágy omlott be az utcámból a semmiségbe.
Hova lettek az érzések?" - kérdezi nosztalgikusan, számonkérőn városa és gyermekkora
kisembereinek eltűnt örömére és szépségeire gondolva. Marosvásárhelyről szinte szerelmes
hangon ír:
"Ó drága, nyugalmas, szép kis városom. Minden ablakban virág, minden cserépsor mellett
egy szőke hajú, rózsaszínnel belehelt arcú leányfej. Senkinek sincsen sietős dolga, hajszolni
valójuk nincs, amiért verejtékben úszó arccal vérig kell dulakodni. Mire? Egyszerű vágyak, a
szívekben elégedettség. Mert hamarabb ugyan nem jön az éj, ha azt óhajtjuk, és mert nem
virrad meg hamarabb, ha áhítjuk is, mint ahogy jönnie kell." (Menekvés)
Utolsó éveiben írt leveleiből kitűnik, hogy mély írói válságon ment keresztül. "Én
megvénültem már és semmit sem írtam meg úgy, ahogy szerettem volna" - írja. Önmagával
szemben túlzott szigorral bánik el, hiszen ő irodalmunkban a karcolat egyik legkiválóbb
képviselője. Ezt a műfajt kiválóan művelte, rendkívül finom megfigyelőképességével, a

szépítés és illúziók nélküli való életet, a szenvedő és küszködő kisemberek életét ábrázolja,
mély együttérzéssel.
További kötetei: Jetti (1894), Felhők (1897), Vidéki emberek (1898), Az élet (1905).
Jelentékeny számú kiadatlan novellát hagyott hátra, amiket az író halála után felesége, az
íróbarátok segítségével Elbeszélések címen jelentet meg, 1912-ben. Petelei István
jelentékeny, figyelemreméltó publicisztikát és szociográfiai munkát is hagyott maga után.
Legkeserűbb valóságélménye a kulturális elmaradottság és a szegénység. Ezt megdöbbentő
képekben tárja a világ elé, a Mezőségi út című úti jegyzetében. Mi pedig elgondolkozhatunk
és keserű szájízzel könyvelhetjük el, hogy az erdélyi románságnak az a számbeli fölénye, ami
Trianon elbírálásánál döntő tényezőként szerepelt, éppen a Petelei által lefestett
mezőségiekből került ki. S ha Erdély-szerte körülnézünk, de közelebbről csak Maros- vagy
Kolozs megyében, ezeknek a többségi utódoknak a több évtizedes - inkább romboló, mint
építő - tevékenységét szemlélve, bizony nem nehéz elképzelni, hogy miféle géneket
hordoznak magukban. Persze, egyesekben lehet, hogy mélységes megütközést kelt az ilyen
tudománytalan eszmefuttatás; elméletem nyilvánvalóan inkább szubjektív tényezőkből
tevődik össze, mindenki gondoljon amit akar alapon. Abban azonban szinte biztos vagyok,
hogy Petelei István, ha még élt volna tíz évet, akkor éppen ebbe a "tudománytalan és
megalapozatlan" statisztika következményeibe halt volna bele. A múlt század végi magyar
novellaírás egyik rangos művelője. Ugyanakkor mint publicista és lapszerkesztő is, igen
sokat tett a korabeli erdélyi közírásért, művelődési életünk megszervezéséért.
Ősei örmények, apja Petelei István jómódú kereskedő, anyja Istvánffy Mária művészi
érzékenységű asszony. Az Apafi fejedelemsége alatt megtelepedett örmény család a MarosTorda vármegye Petele községének nevét vette fel. Előbb Peteláczi - azaz Peteléről való -,
később magyarosabban: Petelei.
Petelei István 1852-ben született Marosvásárhelyen. Gondos nevelésben részesült (már
gyermekfővel Mozart, Haydn, Schubert zenéjét hallgatja), és azt is tudjuk, hogy a családi
élmények, a szűkebb környezet napi eseményei állandó élményforrássá válnak az író
számára.
A gimnáziumot Kolozsváron kezdi, Székelyudvarhelyen folytatja. A budapesti egyetemi évek
után állást ígérnek neki a fővárosban, ő azonban visszatér Erdélybe, ahogy ő mondta "hegye
hazájába".
Tíz évig (1880-1891-ig) az erdélyi szellemi élet központjában, Kolozsváron lesz újságíró,
szerkesztő. O1yan színvonalas napilapokat szerkeszt, mint amilyen a Kolozsvári Közlöny
vagy az általa alapított Kolozsvár. Szívós küzdelmet folytatott Erdély közügyeiért, Kolozsvár
korszerű városképének kialakításáért: a főtér és a sétatér rendezéséért, Mátyás király
szobrának felállításáért, a külvárosi nyomornegyedek eltüntetéséért, a kulturális élet
megteremtéséért. Ő kezdeményezte az 1888-ban létrehozott, a vidéki szellemi törekvések
összefogására vállalkozó Erdélyi Irodalmi Társaságot, és ő dolgozta ki a Társaság
alapszabályait is.
Közben állandóan ír: novellát, karcolatot, tárcát, vezércikket, színházi és zenekritikát, úti
beszámolót - nem mindennapi művészi igénnyel és azzal a meggyőződéssel, hogy "minél
több helyt gyúlnak ki tüzek az oltáron, annál nagyobb lesz a világosság".
A tények, az igazság tiszteletét az újságírás alapszabályának tekintette. "Csak egy szabályunk
van: igazat kell írni!" - fogalmazta meg egy alkalommal hírlapírói programját.
Novelláinak fő témája az erdélyi kisváros, a kisszerű életforma ellobbanó lelkeinek világa.
Úgy is mondhatnánk: a vidékről írt az emberi egyetemesség igényével. Elsősorban ezzel és
nem kis mértékben finom lélekrajzaival vált a magyar novella egyik megújítójává.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy széles körű levelezése egy egész
korszak irodalmi-művelődési viszonyaiba nyújt betekintést. (1980-ban egy kötetnyi jelent

meg belőlük a Kriterion Könyvkiadó gondozásában.)
Halálakor, 1910 januárjában egyik íróbarátja, Bede Jób ezekkel a szavakkal búcsúztatta:
"Nehéz volna így rendbe szedni, ki volt az irodalomban, általában és különösen akkor
Erdélyben, a nyolcvanas években Petelei István. Egy név, egy iskola. Egy irány."
Hírlapírói iskolát teremtő, az írói tollat megbecsülő, nemzetit és összemberit egységben látó
egyéniség volt.
Szülővárosában, Marosvásárhelyen temették el.
A maga tervezte síremlékre a művelt és az írói hagyatékot gondosan őrző özvegye, Korbuly
Irma (gazdag, művelődést pártoló örmény család leánya) ezt íratta neve alá:
"Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, amiről itt, életében álmodott."
Az ő kezdeményezésére adja ki 1912-ben Kolozsváron az Erdélyi Irodalmi Társaság az író
lapokban kallódó novelláinak kétkötetes válogatását. Azóta, időnként, meg-megjelent egyegy Petelei novellagyűjtemény. Utoljára 1986-ban. Publicisztikai írásait viszont a korabeli
lapok őrzik. Pedig ezek is megérdemelnék, hogy eljussanak a közügyeink múltja iránt
érdeklődő olvasóhoz.
Kozma Dezső
******
Petelei István
Egy gyűrű
Képzeljenek önök egy nagy karosszéket, benne egy tisztes, mosolygó vén (örmény) embert s
- ha úgy tetszik - engem az asztal előtt, a mint jegyzem fel azt, a mit a bácsi mond ...
Én csak felnyitom emlékezetem ajtaját s engedem, hogy betű legyen azokból az apró
képekből, miket gyermekkoromban oda berajzoltak odahaza.
Tehát a bácsi ...
Ő persze untalanul dohog. Semmi sincs már neki jól a világon. Minden fényesebb, szebb,
igazabb volt egyszer, hajdan.
"... Mit tudunk mi. A perczent kiszámítására úgy tanítottak, hogy vegyük meg a dohányt két
garason s adjuk el négy garason s kár így nem lesz benne. Aztán a fejünkbe vertek néhány
bölcs mondást (például azt, hogy nyárban vegyünk kucsmát s télben kalapot, t.i. akkor
mindent, mikor legolcsóbb) s azzal neki eresztettek világnak.
Szekeret fogadtunk, elbúcsúztunk érzékenyen az atyaságtól (vagy látjuk egymást, vagy soha
se) s elindultunk nyárban kucsmát venni - el Debreczenbe.
De mennyi törődéssel, kínnal, fáradtsággal. Megraktuk ott a ládákat s ha valami szerencsétlenség véletlenül nem érte az úton, haza is hozattuk. Volt olyan vakmerő, a ki Bécsig
felhajtatott a lovaival bevásárolni. De hogy mekkora dolog volt az, onnan is tudni való, hogy
sokáig emlegettek nálunk két lovat, a melyik Bécsig járt s mégis lónak maradt.
Aztán a magunk szűk boltjában mértünk, ki singgel, ki komponával, kuporgattuk
szegényesen a krajczárokat, s szereztük a tapasztalásból a tudást, épen olyan nehezen, mint a
portékából a krajczárokat. Most?
Az iskoláknak se szere, se száma. A kereskedőnek, mikor a pudlija mellé áll, minden jóval
tele van a feje, úgy, hogy ha a zsebe is olyan tele volna, tudom egyik se nyitna boltot. Most?
Három pipa dohány mellett urason felrobog Budapestre, s a mit nagy kényelmesen kiválaszt,
azt akár biztosítja neki a német, hogy hiba nélkül megkapja, (kár, hogy a németet is nem
biztosítja valaki, hogy hiba nélkül megkapja, a mit vár érte.)
Most? Az igen gazdag kereskedő ember úgy terem, mint a gomba. Az igaz, hogy az igen
szegény is úgy terem, mint a gomba.
De nagyban élünk, s a vagyon úgy csap be néha, mint az istenítélet ... Most? ... Hanem

valamit mi is tudunk, tanultunk, a mit ma már elkezdenek felejteni. Emlékezem egy társamra,
a kit Tolvajnak hívtak. Az cridát mondott - de nem is ült többet az asztalunkhoz. Valaki
felkapta ezt a szót: ez az ember "kicsi betűvel" írja a nevét. Valaki nem fogadta a köszönését.
Aztán elköltözött a városról. Igazán annak az ügyességnek, hogy a németet lefőzzük, nem
volt kelete.
Emlékezem egy másikra. Korhely fia volt s ezenfelül companiába állott a vejével. Mind a két
dolog tudvalevőleg szerencsétlenség. Öreg ember volt már. Sokat izzadt, hogy vénségére egy
darab csendes kenyere legyen. Akkor jött a törvény, mert a veje egy falka pénzzel ment
Debreczenbe vásárolni, de elverte víg czimborák között. Jött a végrehajtó s megütötték a
dobot.
Az öreg ember csendes, bánatos mosolylyal hordta ki, a mije volt. "Ezt is el kell adni ... meg
ezt is, az órát a zsebemből, a széket alólam. Ne maradjon senki kárba miattam."
Nem volt elég, a mit eladtak.
"Ej, nó! Hát becsületem többet ér egy-két ezüst kalánnál."
Azt is odaadta. De még a gyűrűre is az ujján ránézett úgy féltekintettel a liczitáló. Istenem!
Az a jegygyűrűje volt. Az asszony szép volt, gyönyörűségeket szerző, mikor kapta tőle.
Aztán mennyit tűrtek, rebegtek, dolgoztak együtt. A boldog verőfényes napok édes emléke az
a gyűrű. Az erős ember szeméből kihullott egy könnycsepp, de azért az ajka mosolygott.
Mert a becsület, a mocsoktalan jó név előbb való mindeneknél. Elkezdte lehúzni csendesen.
Kenyeret csak ad az Isten, vagy ha nem, hát örökös nyugodalmat, de becsületet ő sem ad, ha,
a mit egyszer adott, elvesztettük.
Pedig akkor úgy tartották, hogy a ki nem teljesíti azt, a mit magára vállalt, hogy a ki
megkárosít akár rossz számításból, akár számításból, akár szándékosan valakit - annak
hibázik valami a becsületéből ...
Ezt mi így tudtuk...
Nem lesz jó effélét tenni.
("Ifjú Erdély" - eredeti helyesírással)
******

Örménymagyar Konferencia
Legyünk büszkék reá, hogy örménymagyarok vagyunk!
Az örmény kereszténység idén ünnepli fennállásának 1700-ik évfordulóját. A kolozsvári
törvényszéken 1991-ben bejegyzett "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság
szeptemberben 14-16. között jubileumi konferenciát szervez a következő címmel:
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön,
s kincses legyen - Kolozsvár- Szamosújvár.
Ez az 1997-ben Budapesten megtartott első konferencia óta immár a negyedik. Az idei
rendezvény kissé tágítja az eddigi konferenciák témáját.
A szervezők úgy vélik, hogy az örménymagyarok körét nem lehet leszűkíteni az
örménykatolikus vallásúakra. Erdély-szerte éltek örménymagyarok, örménykatolikus
plébánia viszont csak négy településen volt, ezenkívül sok volt a vegyes házasság.
Mi Orbán Balázzsal valljuk, hogy "az örmények a kor szellemével nem csak előhaladtak,
hanem, mondhatnánk, túlszárnyaltak másokat, mindent, mi jó és nemes, felkarolni,
előmozdítani igyekeznek..." Nekünk, késői utódoknak feladatunk, hogy felkutassuk, számba
vegyük és felmutassuk a 330 éve Erdélybe települt, az 1791-es kolozsvári országgyűlésen
"honosított" és valóban otthonra találó, magyarrá lett őseink - a történelmi, nemzetalkotó

örménység - történetét, munkásságát.
"A múltat nem lehet tőlünk elvenni.
De az csak akkor a miénk, ha ismerjük. "
(Nemeskürty István)
A felkért előadók segítenek ennek megismerésében.
Őseink "belakták" Erdélyt, a Bánságot, a Partiumot, történetük Erdély történetének, egyházi
és világi életének része, megannyi helytörténeti adalék is.
Az örménymagyar konferencia egyházi védnöke ezúttal is
dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó,
világi védnöke pedig dr. Eckstein Kovács Péter, Kolozsvár RMDSZ-es szenátora.
Színhely: szeptember 14-15-én Kolozsváron a Szent Mihály plébánia hittanterme,
16-án Szamosújváron a Téka Művelődési Alapítvány.
B. Kovács Júlia
(Megjelent a Civil fórumban, Kolozsvárott)
******

Nagyboldogasszony-napi beszámoló
Augusztus 15-e szerdára esett az idén.
Nagyboldogasszony napja a keresztény világ nagy ünnepe, ha nem is mindenhol hivatalos
ünnepként.
Erzsébetvárosban idén is zsúfolásig megtelt zarándokokkal az örmény katolikusok hatalmas
temploma. Tamás József püspök úr (Csíkszereda) celebrálta az ünnepi szentmisét Haray
főesperes úr és a frissen kinevezett Kádár Sándor plébános úr segítségével, valamint két
másik pappal.
A helyi örmény katolikus közösség ismét erején felül kitett magáért, hogy felejthetetlen
legyen a búcsú, az együttlét. Mariska, Nusika és Rózsika ismét megszervezték, megrendezték
és megvalósították önfeláldozó munkájukkal, hogy emlékezetes legyen az ünnep mindenki
számára, aki jelen lehetett.
A habfehér ruhába öltöztetett Mária szobor szinte úszott a levegőben a fehérruhás leányok és
gyermekek felett a körmenet élén, s méltóságteljesen vonult végig körben a főtéren. A
templomkerti szeretetvendégség terített asztala és finomságai, a szamosújvári örmény
katolikus egyházi kórus templomi és templomkerti szereplése, a felénk sugárzó szeretet ismét
felejthetetlenné tette az együttlétet. Megnyugtató volt tapasztalni, hogy őseink csodás
temploma s az örmény katolikus közösség jó kezekben van. A megalakult egyháztanács félti
és óvja becses örökségünket, segíti az Örmény Alapítványt a templom felújításában,
biztosítja a törvényes működést a közösség érdekében.
Köszönjük valamennyiük áldozatos munkáját.
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület küldöttsége
******

Augusztusi hőségben...
... tartotta a Fővárosi Örmény Klub soron következő találkozóját. A hőség nem riasztotta el az
érdeklődőket: a Semmelweis-utcai terem ezúttal is színültig telt, hiszen sokan, nagyon sokan
voltak kíváncsiak Kóka Rozália és Petrás Mária előadására, amelynek címe: Kelj fel, kelj fel,
Mária.

Hogy milyen sokan? Hát, hogy mást ne említsünk, külországokból is jöttek jónéhányan,
erdélyi, vagy ilyen származású magyarörmények Kolozsvárról, Szatmárból, Németországból.
S ami különösen említésre méltó és kedves: vendégként jelen volt Sepsiszentgyörgyről
tavaszi rajzpályázatunk két nyertese, Incze Nóra és huga, Réka - persze édesanyjuk, Inczéné
Fejér Anikó kíséretében. A klubdélutánon bemutatott műsor házról házra jár, a két,
szelídséggel és odaadó szeretettel teli művésznő, Kóka Rozália és Petrás Mária sok helyütt
előadja; hadd járjon hát szájrul szájra is! Kóka Rozália összeállítása a bukovinai székelyek s a
csángók világát villantja elénk. Sok effélével találkozunk az elmúlt években, divat lett a
csángókat, szokásaikat, költészetüket, dalaikat emlegetni, szőtteseiket, hímzéseiket
mutogatni.
Mondjuk-e, mondhatjuk-e automatikusan, hogy "hálistennek"? Ki tudja, mit szólna
mindehhez Petrás Incze János klézsei tisztelendő...? Hiszen a divat egyúttal sekélyességet is
jelent. A divatos dolgot nem azért keresik és kedvelik az emberek, mert az, ami, hanem, mert
divatos. Ha holnap Milánóban vagy Párizsban kitalálná valamelyik divat-diktátor, hogy 2002
tavaszán a "messzi csángóföld" fejrevalója lesz a divatos nő kelléke, Európában százmilliónyi
nő hordana a fején kendőt "á la tchangou"... néhány hónapig. De senki ne kérdezze meg
tőlük, hogy kik is azok a "tchangou"-k, mert a divatosok úgysem különböztetnék meg őket a
kenyai maszájoktól... S ez nemcsak a Cote d'Azure hölgyeire vonatkozik, hanem a Cote de
Duna hölgyeire, uraira is.
Hát mit is szólna efféléhez Petrás Incze János?
No, azokat, akik Kóka Rozália és Petrás Mária előadását végighallgatták-nézték, nem
fenyegeti a divattal elúszó lényegtelenség.
A két asszony ugyanis nem előad (bár igenis, előad, méghozzá szépen, élvezetesen, magas
színvonalon). De ők ketten mindazt, amit mesélnek, énekelnek... mindazt élik!
Így aztán éli a közönség is. A két előadóművész nem "csángó kiejtéssel ad elő", hanem
egyszerűen csángó kiejtéssel beszél, vagy énekel. Ének közben Petrás Mária nem úgy hajlítja
a melizmákat, "ahogyan a csángók, vagy a bukovinai székelyek szokták", hanem...
egyszerűen és valóban úgy énekel egyikük s mesél a másikuk.
S ehhez társul a két asszony meleg egyénisége... Ha Rozália mesét mond, az ember szeretne
odamenni és a lábához ülni:
- Így mondjon mesét nekem, hogy a kied lábánál ülök.
Hát "ennyi" az augusztusi klubdélután, nem több. De, hogy ez a "nem több" milyen sok, azt
írásban talán kifejezni sem lehet. Egy bizonyos: ez a klubdélután, ez az előadóest - hál'
istennek - a legkevésbé sem "á la tchangou" volt.
dcs
******

Otthonról haza
Wertán Zsolt: Emlékek a 2000. évi körutazásról 4. rész
Tovább Segesvár felé. Szarka Gyuri bácsi hangsúlyozza, hogy Szászsebesen van a legszebb
erdélyi szárnyasoltár, Berethalmon viszont a legnagyobb: 22 táblás. Berethalom és Segesvár
a világörökség része. Szászsáros (Sarosu pe Tarnov), igényes házak. Itt lehet jobbra letérve
Berethalomra jutni. Erzsébetváros (Dumbraveni) örmény, szabad királyi város volt.
Korábban Ebesfalvának nevezték, amikor még vadászebeket neveltek itt. Apaffy kastély.
Örmények a szabadságharcban: a 12 ezres örménység 1200 katonát állított, ebből 70 tiszt
volt. Két közismert örmény származású aradi vértanú mellett Czetz János, és több hős, akiket
név szerint ismerünk.
Dános (Danes): bástyás, kerített templom.

Segesvár (Sighisoara, Schassburg), Hermann Oberth utca: kaputorony: balra vallatókamra,
jobbra börtön. Nincs már meg mind a 24 bástya. Fent az Óratoronyban harangjáték is volt. Itt
laktak a csillagászok, meg az őrök. Aztán elmenekültek a szászok - minden omladozni
kezdett. A Zsigmond király által létrehozott Sárkányölő rend tagja volt Vlad, aki ezért, a
"sárkány" szóból kapta a Drak melléknevet. Fia, aki egyébként híres törökverő vitéz,
kicsinyítő képzővel örökölte a Dracula nevet. Amúgy - a sok karóbahúzatás miatt - Vlad
Tepes ("karós" - "karóba huzatós") néven is emlegetik. Fékeveszett szadista, nevével jegyben
járt a félelem.
Az ősi székely Apor család /1311/ tagjai hosszú időn át jelentős tisztségeket viseltek. Apor
Péter írta a "Metamorphosis Transsylvaniae" /Erdélyi változások/ című visszaemlékezést.
Ebben jórészt a régi főúri, nemesi szokásokat magasztalja. Elítéli az idegenből jött viseleteket
és az idegen szokások majmolóit. (Furcsa olvasmány: annyi mindent kifogásol, amiket már
mi is ismerünk, sőt, az Apor Péterhez képest későbbi - számunkra viszont évszázaddal
ezelőtti - generációk már természetesnek tartanak...! Tempora mutantur - a szerk.
megjegyzése.)
Apor Péter 1712-ben báróságot kapott. Torján áll az Apor kúria. Apor Gábor báró ott, saját
birtokán létesítette a Büdösbarlang mellett Bálványosfürdőt. Apor Gizella bárónő,
vöröskeresztesként az I. Világháborús orosz hadifogoly táborokat látogatta. Ahol tudott,
emberibb bánásmódot vívott ki.
Nos, milyen a sors? A jó pásztor, Apor Vilmos győri püspök 1945-ben életét vesztette: a
szovjet Vörös Hadsereg orosz tisztje nagyhírtelen halállal büntette, mert a püspök testével
védte az apácakolostor bejáratát. Az esetről 50 évig suttogni se volt tanácsos! A Segesvárott
1892-ben született, nemeslelkű püspököt 2000-ben a Szentatya boldoggá avatta.
A Sárpatak hidján át az Istvánkúthoz érünk. Zeyk Domokos, Petőfi jóbarátja fedezte Bem
visszavonulását. Mielőtt az oroszok elfogták volna, főbe lőtte magát - emlékműve áll.
Komlóültetvény, a gyorsfejlődésű indák hatalmas támrendszerre futnak fel.
Balra lekanyarodunk, rossz úton kínlódik a busz. A Nagyküküllő hídján áthaladva a
Székelyföldre, Hargita megyébe érünk. (Wass Albert: "Tizenhárom almafa" c. kötete.)
Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc, Kreutz). Az itteni szitakötő mesterek régen veszélyt
jelentettek a helységen áthaladó fogatokra. A szitakészítéshez vadászták ugyanis a lovak
farkát. A Gyárfás kúrián töltötte Petőfi utolsó éjszakáját. Petőfi körtefája már elpusztult,
alacsony kerítéskén tábla:
"Haldoklik az öreg tanú,
Petőfi vén körtefája.
Azt beszélik, ő látta volt
verset írni utoljára"
(Kányádi Sándor)
A kúriaépületnél új bronzszobrot fedezünk fel. Az álló alakok mögött a széltől fellebbentett
zászló felirata: "Szabadságért, a Hazáért vivát, vivát". A kardját rántó Petőfit Bem hátulról
óvón átkarolja (a művész jobbkezesnek mintázta a balkezes Petőfit!)
Szilvay Ingrid elmondja Ábrányi Emil: "A segesvári csatatéren" című versét. Tovább
Székelyudvarhely felé: Nagygalambfalva (Porumbenii Mari), itt született Kányádi Sándor.
Át a Küküllőn, gyönyörű dombos vidéken. Décsfalva (Dejutiu).
A kisebbségi sorsban élők hagyományápoló szép példái: Kiss Tibor /a
magyargyerőmonostori magyarságtudat fáklyája/ tevékenysége folytán 1999-ben éppen 100
első áldozó volt, s mindenik székely ruhába öltözve. További helyi szokás minden évben a
"kortárs találkozó": 50, 60 ill. 70 évesek székely ruhában összegyűlnek a környékről. A pap a
templomban megáldja őket, majd következik az ünnepély.
Bögözön Beder Tibor, a kiváló és igen karakán személyiség, javasolta, hogy az iskolát Wass
Albertről nevezzék el. Ugyanő volt, aki gyalog vitt honi földet Mikes Kelemen sírjára.

Örmény nagyanyja, Zárug-leány, tanítónő volt. Az ősi bögözi fallal kerített cintermes
templom szépen rendbe van téve. Magasan, a külső falon szürke márványtábla:
896 -1896 EZERÉVES MAGYARORSZÁG EMLÉKÉRE
és fekete márványtáblán:
AZ EZERSZÁZ ÉVES ITTLÉTÜNK EMLÉKÉRE 896 -1996.
Rendkívül értékes az egész református templom, nem kevésbé értékes a sok gonddal
küszködő, lendületes fiatal lelkipásztor, Bíró Endre lelkülete, gyülekezetszeretete,
művészetpártolása és veretes beszédstílusa. "Én vagyok ennek a falunak a lelkésze, most már
mindjárt a 6. esztendeje. A falunak a neve az 1333-as-34-es pápai 10-ed jegyzékben szerepel
már, valószínűleg itt egy erős katolikus plébánia működhetett. Az első templom Szent István
rendeletére épülhetett, amikor minden 10 falu kellett építsen egy templomot". A múlt
századig tornácos volt a templom tornya...a hajó és a szentély csak kőből épült... A
művészettörténészek szerint magasították...valószínűleg ez tette szükségessé, hogy
támpillérekkel kívülről agyontámogassák. A torony nyugati oldalának is hatalmas támfalat
építettek és befalazták a nyugati kijáratot...1898-ban észrevették, hogy itt freskók
vannak...Budapestről Huszta József, Székelyudvarhelyről Csekéy Adolf feltárta, lefényképezte
és ismertette... Ők tárták fel a székelydályai templomot is.
Az első képet Kivonulásnak nevezik. Nagyváradon a fehérsüveges váradi püspök megáldja a
fehér lovon ülő Lászlót, a szent király mintha elköszönne, megemeli a koronáját. Az északi
falon csatajelenet, nagyon sok ellenséggel. Valószínűleg a Cserhalmi ütközetet ábrázolja, a
leányrabló kunt üldözi Szent László.
A reformáció idején lemeszelték hófehérre az egészet, hogy az Isten igéjére figyeljenek az
emberek és ne a szenteket nézzék.
"Ablakot vágtak ide - mondja Bíró Endre -, hogy legyen világosság. Nem lőn világosság,
mert nem északról szokott jönni - ex orienti lucis. (azaz: keletről jön a fény). Utána
észrevettük, hogy keletről semmi jó nem jön és így lettünk nyugat felé kacsintgató
keresztények..."
"1967-ig a reformáció korabeli karzat az északi falon eltakarta a freskókat. Aztán már a
gyerekek is elkezdték "restaurálni", elég volt a 102 éves várakozás, hogy jöjjenek a
restaurátorok, osztán megelégelte az elődöm, hogy a gyerekek fogják restaurálni...
átköltöztette fiaival a nyugati meg a déli oldalra. Azok a fehér foltok a karzat gerendáinak
befogását jelzik, oda voltak beültetve a karzat tartógerendái. Tehát ezek várják itt a szebb
jövőt. Mi is azt várjuk.
A legalsó freskó, az Utolsó Ítélet, középen a trónoló Krisztussal. Szt. Péter megnyitja
Mennyei Egyháza kapuját és az angyal vezetésével pápa, püspök, király, királynő bevonul a
mennyei dicsőségbe. Halottak feltámadása: angyalok fújják a harsonát, a koporsók
megnyílnak, a halottak feltámadnak. Két angyal segít, felnyitja a koporsó fedelét. A végén
látható egy hajlotthátú alak, egyesek szerint az ördög, amint rátapos az egyik koporsóra és
húzza vissza a fedelét." Krisztus jobbján, balján van két angyal. A kép egy része
megsemmisült a kórus építése miatt. Krisztus alakja mellett székely rovásírás található,
nagyon gyengén látszik. 1929-ben fedezte fel egy Amerikában élő atyánkfia, aki szerint a
felirat azt jelenti:...atyai Estuán. Ő ezt Atyhai Istvánnak véli, és úgy magyarázza, hogy egy
Atyhából származó, István nevezetű művész festhette a 14. században.
Különben minden székely falucskának az elnevezéséhez egy-egy monda fűződik. Például,
annak idején Árpád apánk, amikor osztotta a jussot, egyik faluban megállott és azt mondta: itt
én lakom. Ebből lett Énlaka... egyik fiának mondja; ez a tiéd. Ebből lett Etéd.
Másiknak:...fiam itt is van egy kis múd. Ebbő1 lett Küsmöd... a legkisebbik mondja: atyám
adj, ha maradt valami nekem is...ebből lett Atyha.
(Tegyük hozzá: ezt nevezik "népi etimologizálásnak" Mit jelent a kifejezés?
Valamikor, egészen más korban, egészen más nyelven kialakul egy helységnév - ezt később a

többi odatelepülő nép átveszi, saját kiejtése szerint változtatja, deformálja s kialakul egy,
többnyire hasonló hangzású, új helységnév.
Később, mondjuk a 18-19-ik században aztán a lakosság elkezdi "megfejteni" a név eredetét,
vagyis többszáz évvel későbbi nyelvtudata szerint "értelmezi" a sok száz, sőt, sok ezer éves,
gyakran más nyelven született elnevezést. Ennek az égvilágon semmi valóságalapja nincs. A
nyelvtudomány régóta ismeri ezt a fajta "népi etimologizálást" - gondoljunk csak Jókai Mór
híres "viccére", amely szerint elmagyarázzák, hogy az asszír-babiloni uralkodó
tulajdonképpen magyar volt, hiszen a Nabukodonozor (a Nebukadnezárt így olvasták a 19-ik
században) név annyit tesz: Ne bolondozzon az úr... Jókai "vicce" pontosan erre figyelmeztet:
a népi etimológiának semmi alapja. A baj csupán az, hogy újabban ismét lábra kapott az
efféle, butulásra késztető, hasraütéses "kutatás", amelynek során egyre-másra kiderül például
a "sumer-magyar" rokonság... - a szerk. megjegyzése)
"Egy másik részleten - folytatja a bögözi templom képeinek ismertetését Bíró tiszteletes hajlotthátú alak próbál menekülni a leviatán szájából. Tele van kódexszel, könyvekkel. Úgy
látszik, aki a középkorban könyvekkel bíbelődött, azt elvitte az ördög. Ma is elviszi valami, a
gyomorfekély...Ott egy vitéz egyet meg akar szabadítani a pusztulásból... vállára kapja a
menyecskét, menekíti. Az ördög meg utána rohan és seprűvel csépeli a vitéz boldogabbik
felét."
A freskókat 102 éve nem restaurálták, de még csak nem is konzerválták. Pedig több figyelmet
érdemelnének, hisz Erdélyben nem sok helyen maradt fönn ekkora terjedelemben freskó.
"Nem tudtunk itt Millenniumot ünnepelni, nem volt pénz a csinnadrattára, freskójavításra,
úgy, hogy maradt. Az állam nem segít. Sem az egyik, sem a másik. Megleszünk mi
valahogy."
A templom ajtaját Udvarhelyszék királybírája készíttette: Borsay Nagy István feleségével,
Ecsedy Évával. 1761-ből való és azóta a zár még működik rajta... A templomhajó boltozata
bizonyára beszakadt...vagy I. Rákóczi Ferenc sikertelen lengyelországi hadjárata
következtében érkező tatárjárás, vagy földrengés következtében. Annyit tudunk, hogy a
Porga-család adományából 1724-ben 10-szer 8 kazettával díszítik a mennyezetet. Dániel
Filip festette, szintén javításra szorul.
A szószéken felirat:
EZT A PRÉDIKÁLÓSZÉKET ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE CSINÁLTATTA
TEKINTETES BORSAY NAGY ISTVÁN NEMES UDVARHELY SZÉKELY
VÁRMEGYE KIRÁLYBIRÁJA AZON TRAKTUSNAK ÉS GIMNÁZIUMNAK
KURÁTORA KEDVES HÁZASTÁRSÁVAL ECSEDY ÉVÁVAL 1747 ESZTENDŐBEN
"Első orgonánk 1761-ből volt - mutogatja tovább a templom kincseit Bíró Endre tiszteletes. Akkor volt itt a Bögözi zsinat, amikor összejöttek az atyák, hogy mi legyen most már az
orgonákkal. Hisz tudjuk, a reformáció idején nagytakarítást végeztek és mondván, hogy a
kocsmában is énekelnek, a templomban ne énekeljenek, kitették az orgonákat is, több mással
együtt. Aztán a brassókörnyéki szászok kezdték újra építeni, megtetszett a Székelyföldön is.
Visszahozták az orgonát. 1820-ból való ez a jelenlegi orgona.
...Én vagyok a pap is, kántor is... Ünnepnapokon egy fiú segít, olyankor ő játszik az
orgonán...
A padok alatt kripta található, hála Istennek, még nem volt feltárva. Ez azt jelenti, hogy
békében pihennek az ősök. A padlózatot utólag 80 centivel megemelték, tölgyfagerendák
segítségével. Karácsonykor igen hideg van, a Kenyér alatt a tál megzúzmarásodik és a
Kenyér recseg és ropog a fogunk alatt, nem kényeztet el az Úr minket, nem álmosodunk el a
melegben...
Megmutatom az Úr Asztalát... 1764-ből való... Borsay Nagy József adományából....mivel
szász ember festette, megbocsátható neki a magyar helyesírás. Valószínűleg a

magánhangzókról az ékezeteket a markában tartotta, aztán csak rászórta. Volt, amelyikre
jutott, volt amelyikre nem."
JŐVETEK EL ÉLJENEK AZ ÉN ÉTKEMMEL ES IGYATOK A BORBAN MELYET ÉN
TOLTÖK. AZ EN TESTEM BIZONY ETEL ES AZ EN VÉREM BIZONY ITAL.
VALAMENNYISZER EJENDITEK E KENYERET ÉS IJENHÁJÁTJÁTOK E POHÁRT
AZ ÚRNAK HALÁLÁT HIRDESSETEK, AMIG ELJÖVEND
A tiszteletes választékos szóözöne után melegedett lélekkel, de fájó szível távoztunk a félárva
kincsesházból. Éppen, hogy megköszöntük lelkiismeretes kalauzolását és elköszöntünk.
Kérjük az Urat, hogy segítse egészséggel, sikerekkel nyájának pásztorát!
(folytatjuk)
******

Kedves Olvasóink!
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz!
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadvány
összeállításához, amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket
szeretnénk összegyűjteni.
Hosszantartó és felelősségteljes munka ez.
Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki örmény
gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe.
Kérjük: a nevet, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény
családok leszármazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos
fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid leírását (negyed - vagy fél oldalon),
Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel
kapcsolatban valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában.
Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges
dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk.
Kiket keresünk?
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s
akikről illik, vagy illenék tudnunk:
a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, gazdasági,
oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű
alakjait.
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem
könnyű munka.
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely
eldönti, hogy végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című
kiadványba.
Segítségüket előre is köszönjük!
Postacím: 1251 Budapest Pf. 70.
E-mail magyar.ormeny@matavnet.hu,
fax: 201-2401.
******

Amit napjainkban már nehéz megérteni
A minap járt nálam Bécsben Karácsony Ernő, a jó hírnévnek örvendő fiatal

székelyudvarhelyi festő és miközben arról győzködtük egymást, hogy melyikünk jobb
székely, észrevétlenül olyan dolgokra terelődött a beszélgetésünk, amelynek témája talán
másokat is érdekelne. Ez a téma nem volt más, mint az 1670-es években Moldvából Erdélybe
települt örménység nyelve, amely a XVIII század végén furcsa módon, csak úgy eltűnt. A
családi hagyományokat is valami tabu fedi, amikor valakit arról faggatnak, hogy melyik őse
beszélt még "örményül". Azért írtam idézőjelben ez utóbbit, mert amint a későbbiekben
kiderült, egyikünk őse sem beszélte a jelenlegi örmény nyelvet. Ezen sem kell nagyon
csodálkozni, hiszen napjainkban is sokan tartják örménynek magukat, függetlenül attól, hogy
egy árva vak hangot sem beszélnek ezen a nyelven. Hát ez a dolog 350 évvel ezelőtt is így
volt, mert őseink is örménynek vallották magukat, de a hétköznapi beszédben a jelenlegi
örmény nyelvből viszonylag kevés szót használtak. Ők magukkal hoztak egy un, "örménykipcsak" nyelvet, amelyet főleg a krími tartózkodásuk alatt vettek át az ott élő "kipcsak"
népektől. Ennek a nyelvnek ilyen értelmű átvétele azonban már a XI. században
megkezdődött, valószínűleg a kereskedelmet szolgáló okok kényszerítették erre az akkori
örménységet. "A kipcsakok a Krímben és a Fekete-tenger északi partján élő népek voltak,
akiknek nyelvezete a régiek közül a kunhoz, a mai török nyelvek körében pedig a karaimhoz
állt közel". (Szószerinti idézet -"A Világ Nyelvei"- c. akadémiai kiadványból / Bp. 1999/,
amelyet ez az írás, mint kútforrást használ fel) . További idézet a könyvből : " Az örmények
tekintélyes része a szeldzsuk támadás, majd a mongol hódítás elől a Krim-félszigetre
menekült; egyes töredékeik tovább vándoroltak, s a XIII. sz. második felében NyugatUkrajnában, főként Kamenyec-Podolszk és Lvov (Lemberg) környékén telepedtek le. Egyes
csoportjaik nyugati irányban folytatták útjukat, s többek között Magyarországon is,
elsősorban Erdélyben állapodtak meg". A könyv itt nem utalt a 250 éves moldvai
tartózkodásra, de érdemes egy kis figyelmet szentelni erre a stációra, mert érdekességeket
tartalmazó dolgokat lehet itt felfedezni. Mint ismeretes, Jó Sándor (Alexandru cel Bun)
moldvai vajda már 1418-ban 3000 örménynek adott előjogokkal járó letelepedést Suceavában
(Szőcsvásár) és környékén. Azt is tudjuk, hogy ebben az időben Moldva "Kumánia" néven a
magyar királysághoz tartozó hűbéres tartomány volt. Nem nehéz elképzelni, hogy az örménykipcsak nyelvet beszélőknek nem volt nehéz nyelvileg kommunikálni az akkor még nagy
számban itt élő kun népekkel, mert ugye a kipcsak nyelv is egy ehhez közel álló nyelv volt.
Az új hazára lelt örmények magukkal hozták azt a jelentős írásbeliséget, amely felettébb
alkalmas volt ennek az átvett kipcsak-nyelv örmény betűkkel való hangkészleti
sajátosságainak a megörökítésére. Ezt az írásbeliséget támasztja alá az 1756-ból származó
csíkszépvízi anyakönyv is, amelynek az az érdekessége, hogy az örmény ábécé betűivel
íródott, a fogalmak 75 %-a viszont értelmetlennek tűnik a mai örmény nyelvet beszélő
számára. Az anyakönyv az 1820-as évig bezárólag örmény ábécé-vel íródott és érdekes
megjegyezni, hogy az utolsó évek szövegei már majdnem teljesen érthetőek lettek a mai
örményt beszélők számára is. A magyarázat erre az, hogy a papokat és a tanítókat csak az élő
nyelvterületről tudták könnyen pótolni, akik természetesen csak az élő nyelvet tudták
beszélni, mivel a régi lassan teljesen feledésbe merült az idő múlásával. Egyébként az
Óhazában élőknek fogalmuk sem volt arról, hogy a XIII. században elmenekült vértestvéreik
a későbbiekben milyen nyelvet beszéltek, és valójában mi is történt velük. Az elején még
voltak elvárások egyes családok részéről, amelyek követelték az olyan papok jelenlétét
akik az "ő nyelvűket" beszélik. De valójában ők sem tudták, milyen nyelv is az övék, hiszen
csak az tudatosult számukra, hogy az az új pap másképp beszél, mint ők. Egy tény biztos,
hogy a mostani örmény nyelvet már a betelepedésnél sem beszélték és arra később már nem
került sor, hogy ezt megtanulják, mert részben már idegen volt számukra. Ez is indokolt,
hiszen Örményországgal már századok óta semmilyen kapcsolatot nem tartottak fenn, hiszen
onnan majd 800 évvel előtte eljöttek és a közhiedelemmel ellentétben már századok óta nem
tartották anyaországuknak.

Talán meg kellene kérdezni egy pár családot, hogy őseik közül hányan látogattak
Örményországba abban az időben, amikor még lehetett, volt is anyagi lehetőségük és az
emlékek sem voltak annyira halványak. Az "ánibeli" örmények erdélyi leszármazottai az
örmény nemzetet alig ismerik, nyelvét már rég nem tudják, magyarnak érzik magukat
lelkükben és ezt vallják írásban és tetteikben.
Bécs, 2001. júl. 2
Dr. Száva T. Sándor

******
Az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK - füzetek 52. számában megemlékeznek az 1848/49évi szabadságharc hőseiről.
A hiányos adatok pótlására érdekes adalékot találtam "A székely művelődés évszázadai"
című, 1988-ban megjelent "Panoráma" kiadású könyvben.
A "Régi együttélők" fejezetben a 71. oldalon olvasható: 1848/49-ben a székelyekkel együtt
küzdött: Jakobi Sándor (1805-1853) gyergyószentmiklósi örmény káplánt az osztrákok
halálra ítélték, s bár nem végezték ki, várfogságban halt meg. Ez a Jakobi Sándor az én
gyergyói nagyanyám, Jakobi Gizella (1874-1934) rokona lehetett.
Ezek szerint az örmény ágon is van Czetz mellett - 48-as szabadságharcos a családban.
Tisztelettel
Budai Merza Pál - Brassó
******
Csikszentgyörgyi Ficzus Margit

A múlt megismételte önmagát...
"Felség, vedd el e nép múltját, és azt csinálsz vele, amit akarsz" - tanácsolta Napóleonnak
Talleyrand, amikor a franciák Győrnél legyőzték az insurgenseket. Talleyrand, Napóleon
külügyminisztere bölcs volt. Mesterien használta ki a hatalmak ellentéteit, eszközökben nem
válogató politikával, ravasz diplomáciai fogásokkal.
Az utóbbi két évszázadban többször is megtapasztalhattuk, hogy a Kárpát-medencében
miként alkalmazzák "okos" politikusok Talleyrand eszméjét: a múlt "elvételét" és az emlékek
megsemmisítését.
Ennek torokszorító tényével legutóbbi erdélyi utam alkalmával találkoztam. Körutazásunk
során az erdélyi Vaskapunál, Zejkány mellett megrendülten álltam a ledöntött Hunyadiemlékmű előtt. Az autóutat bokrok, fák, gyomnövények szegélyezik, eltakarva, benőve azt a
néhány, töredezett lépcsőfokot, amelyen felmásztunk a kis tisztásra, ahol a vandál kezektől
összetört emlékmű alsó része fekszik (egyelőre). Az emlékművet az erdélyi vaskapui csata és
a törökverő Hunyadi János emlékére a millennium évében emelték.
Hunyadi János (1407-1456) apja Vajk, Zsigmond király vitéze Vajdahunyad várát kapta
birtokul. Hunyadit katonának nevelték. Eleinte kis zsoldos sereg élén küzdött sikeresen az
előrenyomuló török ellen. Sikerei nyomán a személyes birtokon túl elnyerte a szörényi
bánságot és további tisztségeket: erdélyi vajda, temesvári ispán, Nándorfehérvár főkapitánya
lett. (Ezeket a hatalmas Újlaki Miklós báróval együtt kapta.) Hunyadi e tisztségek birtokában
szervezte meg a délkeleti végek védelmét. Korszerűen képzett sereget állított fel, amelynek fő
ütőerejét a husziták harcmodorában járatos zsoldosok alkották. Egy meglepetésszerű támadás
alkalmával, a Maros völgyében (a szentimrei csatában) 1442-ben vereséget szenvedett II.
Mohamed szultán hadaitól.
A súlyos helyzetben népfelkelést hirdetett, s kevéssel a vereség után az erdélyi Vaskapunál
győzelmet aratott Mezid bej felett. Ennek a győzelemnek emlékére készült az a szobor,

amelynek maradványai most a porban hevernek. Körülbelül 4 éve döntötték le azt a 8 méter
magas buzogányt, amely a maroknyi sereg heroikus harcát jelképezte a hatalmas túlerővel
szemben.
Szomorú, hogy nem csak a vaskapui emlékművet törték össze. A gyulafehérvári
katedrálisban rongáltan hever Hunyadi szarkofágja is. A hadvezér csontjait már régóta
kiszórta belőle a török, összetörte a kifaragott arcot is. Ha a szobor arcát megsemmisítik barbár hiedelem szerint - megsemmisül a személy varázsereje. E hiedelem szerint az ellenség
addig árthat, amíg arcmása van a világon, tehát el kell pusztítani.
Hunyadi János koszorúkkal borított kőkoporsója mellett könny szökött a szemembe. A
szarkofág reliefje a nándorfehérvári csatát ábrázolja. A fedélen szoboralakban ábrázolt
Hunyadi János ebben a csatában védte meg Európát és a kereszténységet a mohamedán
hódítótól. A "művelt" Nyugat köszönetét és háláját Trianonnal fejezte ki.
A két sérült emlékmű közül a második, a szarkofág biztonságban van. A templom falai közt
nem fenyegeti a további pusztítás. Sajnos, ugyanez nem mondható el a Vaskapu hágónál lévő
emlékmű maradványairól. A rongálás a középkori hiedelmet idézi, hiszen a 8 méteres
buzogányt széttörve egy közeli patakba hajították. A maradvány az út menti "rejtekhelyen"
egyelőre biztonságban hever a földön. De meddig? Ki tudja, mikor kerül rá a sor?
Az EÖGYKE fontos feladatának tekinti a nemzeti múlt értékeinek felkutatását és átmentését
a következő generációk számára. A nem örmény gyökerű magyar értékek mentése is
szívügye. A honismereti túrák célja, hogy felhívják a figyelmet kallódó, pusztuló
értékeinkre...
Minkét emlékhelyen koszorút helyeztünk el az EÖGYKE nevében és a Himnuszt énekelve
megrendüléssel emlékeztünk történelmünk egyik legnagyobb egyéniségére.
******

ELHUNYT DR. SZÁVA JÁNOS ORVOSPROFESSZOR
Július 27-én elhunyt Marosvásárhelyen 85 éves korában a híres ortopédsebész és
orvosprofesszor dr. Száva János-Zoltán. Halála mély gyászt hozott nemcsak a családtagok
számára, hanem mindazok számára, akik ismerték és szerették őt.
Csíkszépvízen született 1916 jú1. l9-én magyarörmény családból, dr. Száva Antal és Fejér
Ilona gyermekeként. A csíkszeredai róm. kat. Főgimnáziumban érettségizett 1934-ben, majd
a kolozsvári egyetemen szerzett orvosi diplomát 1940-ben. 1945-től a marosvásárhelyi
sebészeti klinika tanársegéde. 1947-48-ban sebész főorvos volt Gyergyószentmiklóson és
Zilahon. 1949-től a marosvásárhelyi Orvosi Intézet ortopédiai, traumatológiai és
gyermeksebészeti tanszékének előadótanára lett, majd 1968-tól professzori kinevezést kapott.
Több mint 13 tankönyvet írt az orvostanhallgatók számára. Számos hazai és külföldi
kongresszuson vett részt. Több mint 100 tudományos dolgozattal vett részt olyan városokban,
mint: Budapest, Moszkva, Bécs, Párizs, Salzburg, Bad-Homburg, Münster. 1971-ben
"Érdemes Professzor" címmel tüntették ki. 1985-ben vonult vissza, de egészen 1995-ig mint
konzulens, bejárt az egyetemre, hogy tudásával segítse a fiatal orvosnemzedéket. Kiváló
orvosi tevékenységét szűkebb hazáján kívül is nagy nemzetközi elismeréssel nyugtázták. Egy
interjú alkalmával, amikor a számítógépes diagnosztizálásról esett szó, megkérdezték tőle:
helyettesítheti valaha is az orvos-beteg kapcsolatát egy jól működő gép? - amire ő így
válaszolt: "Az eszköz csak eszköz marad, használatához ugyancsak szakértelemre van
szükség. Az orvos elsősorban beteg embert kezel, aki egyedi, megismételhetetlen
sajátosságokkal bír. Beteg és orvos között élő kapcsolat kell kialakuljon, nem lehet a
gyógyítást kóresetre és biológiai konstansokra korlátozni. Türelem kell ahhoz, hogy az orvos
leülhessen a beteg ágya mellé és megkezdje a kórelőzménnyel, és mint egy ügyész, úgy
haladjon a kivizsgálásban. A sebésznél különösen fontos ennek az útnak a végigjárása. A

sebészeti beavatkozás erkölcsi és jogi felelősség. Ha a műtét mellett döntöttünk, bonyolult
esetekben legalább három vagy négy alternatívát is ki kell dolgozni, s mérlegeljük, ha ezt
teszem, ha azt, akkor mi történik. Én a 70-es évekig azsúrban voltam a világ orvosi
irodalmával. Nemcsak a sebészettel, de még az un. altatási, reanimációs problémákkal is. Az
orvos, ha tanár is, saját példájával tanítson és beszéljen nyíltan, tisztán, érthetően. Válassza ki
azt, amire a jövő orvosának szüksége lesz a gyakorlatban, így kialakítja orvosi szemléletét,
ítélőképességét. Aztán ki kell térni a határterületekre is. A hiperspecialitás ellenzőt tesz a
szemre. Fanatikusan kell művelni a szakmát és tanulni, amíg élünk."
Mindig büszke volt magyarörmény származására és személyisége igen nagy hírnevet szerzett
a mindenkori Száva-névnek. Egyszerűsége példamutató volt mindenki számára. Két dolog
volt számára mindig fontos, az egyik a család, a másik pedig a munka. Ebben az un. két
szakrális régióban élt, mint ahogyan Csató Béla főesperes úr a temetésen ezt kihangsúlyozta.
A vele kapcsolatos utolsó személyes élményem az volt, amikor az idén január 2-án
meglátogattam és ekkor betegségére utaló megjegyzésemre azt a választ adta, hogy az ő
betegsége nem lényeges. A baj lényegét abban látta, hogy sajnos az egész világ beteg és ezt ő
már nem tudja gyógyítani.
Emléke legyen áldott mindnyájunk számára és Isten akaratában nyugodjon békében szeretett
János bácsi!
Bécs 2001. aug. 31.
Dr. Száva T. Sándor
******

Szeptember szülöttei és hősi halottai
nagyhállovai és benczenczi GÁMÁN ZSIGMOND - honvéd hadnagy
* 1829. márc. 2., Kolozsvár, - + Kolozsvár,1907. szept. 1. 1867. és 1890. a Kolozs megyei
Honvédegylet tagja, Kolozsvár város törvényhatósági tagjaként hal meg.
Bona: H/I-448; - Ö-H. t/l0.
gertenyesi HOLLÓSSY JÓZSEF - honvéd századparancsnok
* 1825. szept. 17, Gertenyes, - + 1892. jan. 2. Buziás.
Aradon halálra, majd 16 évi várfogságra ítélik. 1852-ben kegyelmet kap. Az ismert
színésznő, Lonovicsné Hollósy Kornélia testvére.
Gudenus: 164. - Bona; K/266; - Ö-H.
karátsonyfalvai és beodrai KARÁTSONYI GUIDO - nemzetőr őrnagy
* 1817. aug. 7. Buda-Pest, - + 1885. szept. 15. Buziás. Nagybirtokos. 1867-től országgyűlési
képviselő; a pesti Honvédegylet tagja.
Gudenus: 203. - Bona: Tc/12.
LÁSZLÓFFY (1848/49. Lászlófi) KÁROLY - honvéd főhadnagy
* 1825. szept. 25, Szilágysomlyó, - +?. L. Antal honv. hadnagy bátyja.
Volt főhadnagyként a Battonya városi Honvédegylet tagja. Gudenus:272 . - Bona: H/ll-362; Ö-H. t/25.
szombatsági VERTÁN ENDRE - gerillacsapat századosa
*1813. szept. 23. Gyergyószentmiklós, -+ 1879. márc. 26. Battonya. A kiegyezés után
számos irodalmi és politikai cikke jelent meg az Alföld c. lap hasábjain Kunágotai név alatt.
Gudenus: 454. - Bona: Ö-H.

******

Mikor lesz vége a háborúnak?
(egyáltalán nem nemzetiségi megjegyzések egy erdélyi út alkalmából)
Hazamenni jó dolog: haza, a szülőföldre, ahonnan elszármaztunk. Utazni a múltba, s az újba,
ismeretlenbe.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által jubileumi, ötödször megszervezett
barangolásban ugyanis, mondhatni mindenféle ember vett részt: Erdélyben születettek,
erdélyi szülőktől-nagyszülőktől származók s olyanok, akik egyszerűen csak érdeklődnek,
szeretnék megismerni azt a földet.
Kedves Olvasóink, ezt a rövid beszámolót hangsúlyozottan úgy olvassák, hogy a legkevésbé
sem politika, ami alant következik. Nem külpolitizálás, nem nemzetieskedés, nem
"felhánytorgatás".
Önök el sem tudják képzelni, milyen szép, milyen nagyszerű, milyen csodálatos volt az
Otthonról - haza, vagyis az EÖGYKE - ezúttal - Délerdélyi barangolása.
Kérem, értsék jól: az út nagyszerű volt, a szervezés tökéletes, zökkenőmentes, a buszban ülő
társaság összehangolt, kulturált. S amit láttunk és átéltünk, az szép, érdekes, izgalmas és
felemelő... Talán én vagyok a hibás, hogy ehhez képest kissé más hangnemben írok, de
vállalom. Kérem, olvassák a további sorokat úgy, hogy írójukat egyáltalán nem vezérli
elfogultság. Nem ég bennem egyetlen nemzet elleni düh sem! Nem lángolok egy olyan
frontvonalon, amelynek egyik oldalán vagyunk MI, a jók, szépek, rendesek, akiket
megsértettek, másik oldalán pedig vannak ŐK, akik rosszak, csúnyák, rendetlenek, és
akiknek egyetlen vágyuk, hogy minket megsértsenek. Nem!
Bizonyítékul az idei, Dél-erdélyi út közepével kezdem: ez pedig Herkulesfürdő.
"A pusztító utálatosság" - így fordította magyarra Károli Gáspár a rémületes kifejezést, amely
Máté evangéliumában (24,15) Jézustól hangzik el:
"Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott
áll a szent helyen..." Aha! Jézus tehát Dánielt idézi (Dániel könyve 9,26);
"És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy
vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás." Ül az ember a kényelmes
autóbuszban, nézi a gyönyörű tájat, hálás azoknak, akik szervezik az utat s lebonyolítják
minden más társasutazásnál gazdagabb, tartalmasabb formában, élvezi dr. Szarka György
célszerű és nagyon tisztességes magyarázatait s közben rémületes, ószövetségi szavak járnak
a fejében.
"Elhatároztatott a pusztulás..."
Vajon, nem úgy tudjuk, nem úgy hisszük-e, hogy az embernek szabad akarata van?
De más is eszünkbe jut: aktualizálni is lehet a sokezer éves szöveget. Vajon, ha Dániel
próféta arról irt, hogy a "következő fejedelem és népe" mindent elpusztít - ez azt jelenti-e
csupán, hogy egyik (politikai) uralkodás után jön a másik? Egyik (politikai) felfogás után a
másik? Egyik (politikai értelemben felfogott) nép hegemóniája után egy másik népé?
Hogy jön ide Herkulesfürdő?
Hát úgy, hogy ez a helység soha nem volt magyar. A Magyar Királyság része volt,
pontosabban az Osztrák Monarchián belül a Magyar Királyság területéhez tartozott. Ne
áltassuk magunkat és ne akarjunk úgy tenni, mintha azok az évszázadok, amelyek elmúltak,
nem múltak volna el. Herkulesfürdőről mindenkinek parfőmös dallamok jutnak eszébe, meg
Sissy, a szerencsétlen Erzsébet királyné, aki osztrák-német televíziós szappanoperák révén
hirtelen a 19-ik század legszebb, legjobb, legnépszerűbb alakjává vált, csodás szépasszonnyá,
aki... de hagyjuk.
Tetszik emlékezni a dédanyáink szalonjára? (Ne a főúri szalonokra tessék gondolni, hanem

sok-sok tízezernyi, polgári család szalonjára, kispolgári otthonok "nagyszobájára" és falusi
gazdálkodók tisztaszobájára!) A falakon többnyire a következő képek lógtak, persze, nem
eredeti festmények, hanem olajnyomatok: az "Aradi tizenhárom", esetleg "Batthyányi
kivégzése", vagy "Az 1848-as kormány".., valamint "Ferencz József apostoli király". (Akinek
kötelező arcképét a Svejk szerzője, a cseh Jaroslav Hasek szerint "leszarták a legyek"...)
Aki kivégeztette az aradi tizenhármakat. Hogy "vicceset" is hozzátegyek: Jókai Mór Aradon
1890-ben - némi késéssel - részt vett a Huszár Adolf - Zala György által az 1849-es aradi
vértanúk emlékére állított szoborcsoport avató ünnepségén. (Ez az a híres szoborcsoport,
amelyet lebontottak, évtizedeken át katonai raktárakban hevert, s amelyet az EÖGYKE
csoportja ezúttal meglátogatott az aradi minorita templom udvarán, ahol hosszú hercehurcák
után tavaly állították napfényre a maradványokat.) Nos, Jókai tiszteletére (és az aradi
vértanúk ünneplésére) rendezett vacsorán Spiegel osztrák tábornok, a város katonai
parancsnoka is jelen volt, és pohárköszöntőt is mondott.
Egy évszázaddal később mondhatnánk (s milyen boldog volnék, ha mondhatnám!), hogy ez a
megbékélés jele volt, a "múlt, melyet békévé old az emlékezés", József Attila szavaival.
Hiszen egy asztalnál ünnepel a Kőszívű ember fiai írója és az osztrák tábornok. Sajnos, fel
kell tennünk a kérdést úgy is, hogy alig fél évszázaddal a jogtalan, mocskos Habsburg-bosszú
gyilkolása után, az aradi tizenhárom emlékére (is) tartott ünnepségen hogyan, miként, miért
vesz részt Spiegel, a tipró hatalom tábornoka?
...mindegy. Sissy volt, van és amíg szappanoperát adnak a tévé-csatornák, lesz is. Nem baj,
szeressük őt, ha egyszer nem utálta a magyarokat, némelyiküket szerette is, mert snájdig
legények voltak. Nem baj, ha Sissy népszerű lett.
Mi a bajom? Herkulesfürdő. Herkulesfürdő, amely soha sem volt magyar település, ám 1920ban Románia része lett. Ha Ön, kedves Olvasó, látott lepusztult, elundorított és bután szétdúlt
szépséget, akkor ne tessék odautazni. Ha viszont nem tudná, hogy milyen is az, hát utazzék
el, föltétlenül nézze meg Herkulesfürdőt. Nem azért, hogy "Sissy nyomában"...
Ismétlem; eszemben sincs valamely nemzetet gyűlölni. Ez az élmény egyáltalán nem arról
szól, hogy "lám, lám, a románok"... Nem! Ez arról szól, hogy "lám, lám, az ideológiai
egyoldalúság"... Nekem fényes nappal folyt a könnyem a mély, tiszta, őszinte
meghatottságtól, amikor 1989 karácsony estéje előtt néhány órával a budapesti Kossuth Lajos
utcán vonult a végeláthatatlanul hosszú sorban tüntető budapesti tömeg. Román, tehát pirossárga-kék (a magyar 1956 mintájára középen kilyukasztott) zászlókat hordozott és jelszót
skandált százezernyi magyar: "Románoknak kenyeret, Csaunak meg kötelet".
Nem a kötél volt a fontos, hanem az, hogy Budapest népe a románoknak követelt kenyeret.
Mindez, remélem, valójában nem múlt el, csak szunnyad... Hiszen ez ugyanaz a magyar nép,
amely örömünnepet ült néhány hónappal korábban, amikor az NDK-menekültek előtt a
magyar kormány megnyitotta a határt. Ez a nép képes örülni a mások örömének! Szomorú az
ember, ha végigballag Herkulesfürdő utcáin. Csúnya a látvány. Ízléses volt valamikor, most;
a pusztulás utálatossága. Akkor is, ha ez a hely soha sem volt magyar, csupán politikailag
tartozott a Magyar Királysághoz. Ha ott, Herkulesfürdőn szépet, jót és ízléseset csinálna új
tulajdonosa, s nem rondítana bele az urbanisztikai, egységesen kitalált stílusba mindenféle
butaságot, akkor... akkor mit igazolna?
Hát nem azt igazolná-e, hogy méltó s jogos tulajdonosává vált a helynek, a hely szellemének,
a múltnak?
Mert, bár nem ő volt a tulajdonosa a múltban: de jogos múltját éppen az idegen múlt
ápolásával bizonyítja legszebben.
De hagyjuk, ez csak egy herkulesfürdői emlék.
Szomorú az ember akkor is, ha meglátja Gyulafehérvár közelében az alvinci, a Fráter
György-építette kastély maradványait. Ez Erdély első, tisztán reneszánsz épülete volt,

amelyet az akkor nagy- és teljhatalmú - horvát származású - kancellár építtetett, aki mellesleg
a kicsi Erdélyt igyekezett töröktől s osztráktól védeni. (S a kicsi Erdély már akkor is magyar,
román, szász, rác, vagy másként: kálvinista, katolikus, ortodox, lutheránus közös hazája volt.)
Hogy ott ölték meg Ferdinánd osztrák császár bérgyilkosai...? Ettől még állhatna a kastély...
A kastély még az első világháború után is állt, majd leégett.
Szüleim 1974-ben jártak ott. Édesanyám máig emlegeti, hogy amikor belépett a romépületbe
és fel akart menni a lépcsőn, Dávid László pápai prelátus, a kolozsvári Szent Mihály templom
plébánosa utánaszólt:
- Virág, ne menj, veszélyes, mert omlik! Hazaérkeztemkor meséltem, hogy ott jártam, mire
édesanyám rákérdezett:
- Mertél felmenni a lépcsőn? Visszakérdeztem: - Milyen lépcsőn? Lépcsőt nem láttam...
Múlik az idő, pusztul a rom. Negyedszázad bőven elég egy rompalota teljes pusztulásához.
Van négy maradék fal s egy beomlani készülő emeletfödém. Lépcső? Sehol.
Gurul a busz, kapaszkodik fölfelé Hátszegen, a Vaskapu-hágó mentén... (Az Erdélyi Vaskapu
nem tévesztendő össze a Vaskapu-szorossal az Al-Dunán.) Ez a vaskapu örökösen döngött,
bevágta az egyik, s feszegette a másik. A történelem folyamán örökké át akartak itt törni
hadak s ellenszegültek más hadak. Hunyadi János, aki bizonyosan részben román származású
volt, magyar, rác és román hadakkal védte-védte nem is egyszer, a délről folyvást betörő
törökkel szemben. Védte a közös hazát. Emlékművet állítottak neki.
Az emlékmű azonban ledöntve. 1990 után döntötték le. Azután, hogy a budapesti nép
kilyukasztott piros-sárga-kék zászlókkal kenyeret követelt a románoknak. Valaki olyan
dönthette le, aki mostanában egyébként azért szokott tüntetni, hogy Mátyás király igazán és
csakis román legyen. Hátha akkor nagyobb Mátyás és kisebb a középkorvégi magyar
királyság... (Mellesleg, mostantól nem kell valakinek a kaszálója közepén egy emlékművet
kerülgetnie.)
Egy igazán magyar költő, Arany János ezt írta Mátyás apjáról, Szibinyáni Jankról, vagyis
Szebeni Jánosról:
Mint védője a keresztnek,
Megrontója büszke tarnak,
Idegen nép hőse is lett,
Derék hőse a magyarnak.
A sorok - ha valaki elfelejtette volna - Hunyadi Jánosról szólnak...
"No comment." No comment?
De, igenis, kommentáljuk - a magyar-román-szerb Hunyadi János ledöntött emlékművéről
lapunk más helyén olvashat, Kedves Olvasó.
(S ha Hunyadi hadára gondolunk, megértjük: nem tegnapelőtt találták ki az Európai Uniót,
hanem jóval korábban. Csak akkor alig-alig szerződtek, viszont: csinálták. Mármint a népek.)
Sem módom, sem szándékom, hogy az egész utazást végigmondjam, nem tudnám s nem
akarnám ezzel megelőzni Wertán Zsolt részletes, és pontos beszámolóját.
De van még egy-két szép, igenis nagyon szép és nagyon szívmelengető esemény, amelyről
beszélnem kell. A Budapestre való indulás előtti nap nagyszerűsége: Kolozsvár, Botond utca
8. Vagyis a Kirkósa-porta.
Ez a találkozó is nemzetiségekről és azonosságtudatokról szól, bár kissé másképpen.
A kiskapuban özvegy Kirkósa Gyuláné, Juci néni fogad minden egyes vendéget, s vagyunk
vagy hetvenen. Lassan megy: akit még személyesen nem ismer, azt részletesen kikérdezi a
Kirkósa-porta nagyasszonya. Erdélyi magyarörmény családnevek hangoznak el,
unokatestvérek és nagybácsik, dédmamák és sógorok nevei... hogy lehetőleg minden a
helyére kerüljön. (Hiszen tudjuk: ha erdélyi magyarörmények összejönnek, rövidesen kiderül,
hogy szinte mindenki mindenkinek a rokona - s ebben van is valami igazság.)
Megjelenik a kolozsvári rádió magyar adásának riportere is, kedvesen kérdezősködik,

interjúkat készít. Hiszen itt most nem más folyik, mint a kolozsvári s a Magyarországon élő
magyarörmények találkozója. A flekken, amit a helyi Armenia Örménymagyar Baráti
Társaság segítségével a Kirkósa-lányok s unokák sok, áldozatos munkával készítettek elő
ennyi embernek, szinte mellékessé válik. A lényeg az ízes és szíves szó, a kapcsolatok, a
szemek kedves összevillanása.
Az utolsók között léptem be a kiskapun s bemutatkoztam. Egy mondat arról, hogy a
kézdivásárhelyi Dávidokból, hogy... hogy... Erre a nagyasszony elkapta a kezem:
- Maradj itt, beszélni akarok veled! Aztán mesélt, miközben mély, szerető, meleg szeméből
sugárzott a figyelem és a megértés. Végül az a megtiszteltetés ért, hogy én kísérhettem a
kolozsvári Kirkósa-porta nagyasszonyát az asztalig. Sütött a nap, megcsúszott a fény a kert
lombjain, majd megérkezett az erdélyi magyar színjátszás jelenleg élő, egyik legnagyobb
alakja, Senkálszky Endre. Flekken után verset mondott.
Úgy, ahogyan nagy öregek tudnak verset mondani, akik... akik nem egyszerűen tehetséges,
nagy színészek, de meg is kínlódtak azért, hogy hivatásuk legmagasabb szintjén szóljanak
hozzánk.
Miközben az öreg művész meggondoltan és remekül szaval, az jár a fejemben: van, van, van
mit elmondania és felszínre hoznia ennek az Erdélyből elszármazott, vagy még mindig ott élő
magyarörménységnek!
S aztán tovább... az utolsó nap dele, a nagyváradi élmény, a Villon-est Varga Vilmostól a
pinceszínházban.
Viccelődni lehetne ezzel is: Villon-est délben... s nyugodtan viccelődhetünk: mert egy
értelmes, mély műsor Nagyváradon déli verőfényben is esti csodává válik, s egy remek
színész mély előadása sötétben is déli verőt fénylik... Nem részletezem, Varga Vilmos
előadóművészetéről szóló mély elismerésemet különben sem akarom ismételni, írtam már az
EÖGYKE-füzetek hasábjain Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos művészetéről, hiteles
előadóestjeikről. Ezúttal csak ennyit: Varga Vilmos bizonyára magánemberként sem tartozik
azok közé, akik köpnek, ha a nagyváros utcasarkán hajléktalant látnak. Olyan mély, hiteles,
amit a nyomorral és kivetettséggel küszködő Villon versein át elmond.... Ne higyjük, hogy
mindez csak a középkori Franciaországról szól.
Varga Vilmos előadásában felteszi a legegyszerűbb kérdést: melyik várost nevezik
Párizsnak? S melyik korban? Nem Villon Párizsa-e bármely város ma, 2001-ben? Ahol:
Az őszi sárban már magamban járok
s lábam nyomában a kaszás üget...
Mi is az az "utálatos pusztulás"?
Hol van az, amit mi keresünk? Mit is keresünk? Nem arról lenne-é szó, hogy ezen a kicsi, kék
golyón, amit Földnek nevezünk, először is saját magunkkal keveredjünk rendbe? Meg a
szomszédunkkal? Persze, kölcsönösen...
A sok, valóban sok és komoly élmény után a határon visszaérni jó, aztán az átkozott-szeretett,
büdös Budapestet is jó meglátni. A rövid beszámolót csak egészen egyedi módon tudom
befejezni, egy néhány nappal az otthonról való hazaérkezés után született verssel:
Kétségbeesve pörölök anyámmal
Hallgass meg, hiszen én belőled lettem!
Te másé lettél s kelleted magad!
Anyám, rád ment néhány évtizedem!
Csalfa vagy.. pedig alakom te adtad,
vánszorgok, hajt a budapestiség.

De tudom, a szív - ott, öledben nyílik!
Gyermekkoromban te voltál az ék, a valóság...
s hogy mások másként vélik!
Te voltál, anyám, a viszonyítás:
hogy Erdélyben ezt így mondják, vagy úgy,
hogy szebb a táj, hogy dúsabb ott a málnás,
hogy a világ nem budapesti, rút.
Kidobtak belőled, hogy ne zavarjak,
hogy kényszer-szeretőd nyugodtan üljön,
s te mondhatod: tékozló lett fiad,
bár anyja látására néha eljön.
Érts meg: szomorú, lapos ál-gyönyör,
én meghajlok, törötten. Mások: nézik.
Kint kibicek, féligazság, ököl
és hamis taps. De a múlt... folyvást vérzik.
Erdély, feslesz, púderrel elborítod
a sebhelyet, mely tágul, penészedve.
A gyulladt szövet lüktet. Dúl az átok,
amely értéket pusztít egyre-egyre.
Nyomorult asszony! Mennyire szeretném
látni, hogy új szeretőd gondoz téged!
Hogy figyel rád - lelkiismeretén
foltot ejtene, ha szépen élnétek?
Hiszen te szültél. Elfelejtesz mindent?
Te hölgy voltál! Most ribanc-módra feslett,
selyemfiúd szétdúl a győzelemben,
saját képére - véli - ő "teremtett" de gyűlöl téged, s úgy erőszakol meg,
hogy hozzá laposodj, legyél buta –
pedig néha, árnyán régi tereknek
megvillan még az egykori csoda.
De a vers csak érzelmeket tükröz, közben pedig ott a valós látvány.
"És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy
vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás."

Könyörögni mindig érdemes, hátha meghallgatásra talál. Talán egyetlen rövid, egyhetes Délerdélyi út is elég alkalom arra, hogy ne másként, csak (az 1568-as tordai országgyűlés híres
határozatát idézve) "kiki a maga elméje szerint" kérje - én kérem - hogy ne határozzák el az
emberek a pusztítást. Még megszokásból, kényelemből se! Mert akkor "nem határoztatik el a
pusztulás".
Hiszen szabad akaratot kaptunk nemre, fajra, vallásra, származásra, országunk, nemzetünk
nevére való tekintet nélkül.
Dávid Csaba
2001 szeptember eleje
******

Híradó
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2001. szeptember 20-án lesz a Magyarok
Házában, Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
Beder Tibor: Gyalogosan Törökországban (Örmény őseink nyomában) címen videofilmes
előadást tart. Az előadás után megvásárolható a csíkszeredai szerző Gyalogosan
Törökországban c. könyve.
--Helyreigazítás: Jakabffy Elemérre emlékező júniusi számunk 4. oldalán a fénykép aláírása
tévesen jelent meg. Helyesen: a képen Jakabffy Elemér egyik fia, a Kolozsváron élő Lóránt
látható Katalin lányának gyermekeivel, balról Beáta unokája - férje és gyermekei
társaságában, azaz a Debreczeni család Nagyszentmiklósról, míg jobbról Attila unokája
Szatmárnémetiből. Elnézést kérünk a hibáért az érintettektől és olvasóinktól.
--Köszönetet mondunk Ötves Erzsébet belgiumi tagunknak az egyesület működésére nyújtott
2000 belga frank adományért.
--Október 3.-án 17 órakor nyitja meg a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat "Az 1848/49-es szabadságharc magyarörmény hősei" c. kiállítását a Budapest
II. kerület Horvát u. 2-12. földszinti kiállító teremben, kulturális műsor kíséretében.
--Október 13.-án de.10 órakor nyitja meg a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
kiállítását a "Teréznapi búcsú a Terézvárosban" rendezvénysorozat részeként a Budapest VI.
ker. Munkácsy Mihály u. 23. fszt-i kiállítóteremben. A kiállítás címe: Örmény eredetű
magyar nemesi családok címerei. A kiállítás megnyitása után kulturális műsor és
ételbemutató várja az érdeklődőket.
--Fájdalom, hogy ismét fogyatkozott közösségünk. Mindig keserű megrázkódtatás, ha közeli
emberek, ismerősök mondanak búcsút az életnek. Az elmúlt hetekben Katona János, Korbuly
Béla Károly, Simai Tivadar és kővendi Szathmáry Miklós hagyott itt bennünket.
Nyugodjanak békében, emléküket kegyelettel megőrizzük.
--Köszönetet mondunk a Budapest Főváros XIII. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzatnak, hogy adományukkal hozzásegítették az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületet vállalt feladatai megvalósításához.
--Október 15.-én du. 17 órakor kerül sor Karácsony Ernő székelyudvarhelyi festőművész
kiállításának megnyitására az Operaház különtermében. A kiállítást a Budapest Főváros XI.
kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat is támogatja.
---

Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megőrzését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
******

Emlékezzünk régi kapcsolatokra
A Rhédei névvel az Örmény származású magyar nemesi családok genealógiája című,
Gudenus által szerkesztett könyvben, a Gyertyánffy családnál találkoztam. Kisrédei Rhédei
Mária, házasságkötés által került a családba és ha ő maga nem örmény, de gyermekeinek
apjuk révén csörgedez örmény vér az ereiben.
Nem áll módomban kapcsolatot teremteni a Rhédei Mária felmenői és az 1812 november 16án Rédhei Claudia (Claudine) az Erdélyben volt Marosszék járási Erdőszentgyörgyön (30 km
Marosvásárhelytől) született grófkisasszony között.
Csupán a névazonosság - mindkettő esetében nemesi származás - utal arra, hogy egy ágból
származhatnak. Claudia őseit a történészek annak idején Aba Sámuel magyar királyig vezetik
vissza, másik őse Rhédei Ferenc, Erdély fejedelme volt 1657-58 között.
De mi késztet e sorok írására?
A múlt hónapban világszerte foglalkoztak azokkal az ünnepségekkel, rendezvényekkel,
amelyet az angol anyakirálynő 101-ik születésnapja alkalmával tartottak. A különböző,
magyar TV-csatornák is megemlékeztek az eseményekről, rövid felvételekkel. Láttam
díszbeöltöztetett paripákat, aranyozott hintót, mosolyt, integetést, mindazt, amit az angol
legfelsőbb körökben ilyenkor látni lehet. Ezt már évek óta figyelem.
Nem láttam és nem hallottam azonban az írott vagy elektronikus sajtóban részletes híradást
az angol királyi család erdélyi, illetve erdőszentgyörgyi rokoni vonatkozásáról. Talán annyira
ismert tény, hogy nem érdemes beszélni róla? Szerintem újra és újra fel kell eleveníteni és a
magyar köztudatban terjeszteni, amit már Benkő Károly 1868-ban Marosszék ismertetése
című írásában egy kolozsvári lapban közölt.
Én az 1960-as években Erdőszentgyörgyön közjegyzőként dolgoztam. Ott személyesen
tudtam meg bizonyos eseményeket az akkori református lelkész özvegyétől, Fülöp
Ferencnétől. A református templomban, a baloldali fal közepén - melyet magam is láttam fekete márványtábla jelzi Rhédey Claudia nyughelyét. Ezt a táblát még az első világháború
előtt Vámbéry Ármin, a Keletet kutató tudós hozta magával Angliából és helyezte el Mária
angol királynő megbízásából e helyre.
A márványtábla felirata - angolból fordítva - a következő:
"Rhédey Claudine grófnő, Hohenstein Sándor würtenbergi herceg ő királyi fensége
hitvesének emlékére. Meghalt 1841-ben. Emeltette unokája, Viktória Mária velszi hercegnő."
Hogyan került kapcsolatba a Rhédey-család és az angol uralkodó család? Fián keresztül, gróf
Hohenstein Ferencen át, aki 1837-ben született és 26 éves korában 1863-ban Vilmos szász
királytól a Teck hercegi címet nyerte. Ő vette nőül Mária hercegnőt, Viktória angol királynő
unokáját.
Nem vezetem tovább a családfát.
Mindenki tudja, ki volt Viktória és ki a napokban születésnapját ünneplő anyakirálynő. Hogy
miként következtek egymás után az ük- szép- és dédunokák az angol királyi családban.
A fekete márványtábla a templom falán beszédesen hirdeti Mária hercegnő kegyeletét. Mint
özvegy Fülöp Ferencné elmesélte, más jelei is voltak a brit királynő kegyeletének. Nem csak
koszorút küldött, de több ízben jelentős pénzösszegeket juttatott a Hohenstein Rhédei Claudia
grófnő hamvait befogadó református templom javára, annak felújítására.

1936-ban jelentős esemény zajlott le Erdőszentgyörgyön. Akkor avatták fel az újjáépített
templomot. Európa leghatalmasabb uralkodó családjának egyik tagja, Mária királynő nagy
összeget küldött a magára hagyott székely községnek. Nem feledkezett meg a székelyföldi
kapcsolatairól, ahol Marosszék magyarságának legjobbjain kívül az akkori bukaresti angol
konzul Robertson is részt vett az ünnepélyen. Példaértékű, ahogy az angol királyi család
kegyelettel gondolt származásával kapcsolatban Erdélyre, a Küküllő völgyére, ahonnan a
dédanya indult, aki egy bécsi udvari bálon ismerkedett meg férjével, Hohenstein Sándorral.
Kegyelettel gondoltak arra a Rhédei Claudiára, aki fiatalon, 27 éves korában tért örök
nyugovóra, szülőföldjére. Értelme, nemes lelkivilága, a körülötte lévők iránti szeretete és
nem utolsó sorban messzeföldön híres szépsége jelentősen hozzájárult az angol királyi ház és
a székelyföld rokoni kapcsolataihoz.
Budapest, 2001. augusztus 15.
Borbély Júlia
******
"A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha ismerjük. "
Nemeskürty István
"Erdélynek nemcsak volt, hanem lesz még aranykora. Ha a számtalanszor elpusztított Erdély
poraiból főnixként mindig megelevenedett, akkor még inkább hihető, hogy a szülőföld
számtalan gyermekének kitartása, hite, erőfeszítése előbb-utóbb meghozza gyümölcsét "
Czirják Árpád
******

Meghívó
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön,
s kincses legyen
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16
IV., Jubileumi Konferencia
Fővédnökök: dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó
Eckstein-Kovács Péter szenátor
A konferencia szervezője és rendezője: "Arménia" Örménymagyar Baráti Társaság 3400,
Kolozsvár, Dornei u. 30. Tel: 064-136735
Társrendezők: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest}
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (Budapest)
Pro Arménia Alapítvány (Szamosújvár)
Téka Művelődési Alapítvány (Szamosújvár)
A konferencia programjának terve:
1. nap (szeptember 14. péntek)
Helyszín: Kolozsvár, Szent Mihály plébánia (Fő tér 16.) hittanterem
16.00 órától a más városokból, országokból érkezettek fogadása, számbavétele, elszállásolása
18.00: F. Kirkósa Rozália Emlékképek letűnt időkből című kiállításának megnyitása, zenés
irodalmi műsor
19.00: A vendégek számára vacsora a Heltai Alapítvány székhelyén (Klinikák u. 18.)
2. nap (szeptember 15. szombat) Helyszín mint az első napon
9.00: A konferencia megnyitása
9.30-tól előadások
12.00: Közös ima a plébánia udvarán, Szervátiusz Jenő és Tibor kiállításának megtekintése -

A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és
ma (a III. konferencia anyaga, Budapest, 2000. szeptember 29 - október 1) és más könyvek
bemutatója - sajtótájékoztató
13.30: Ebéd (Klinikák u.18.)
15.00 órától 18.30-ig: A konferencia előadásai
20.00: Vacsora (Klinikák u. 18.)
3. nap (szeptember 16. vasárnap)
Helyszínek: Kolozsvár, Válaszút, Szamosújvár, Kolozsvár
8.30: Indulás Válaszútra, ahol Kallós Zoltánnal találkozunk a kúrián (múzeumlátogatás)
10.15: Érkezés Szamosújvárra - a Czetz János cserkészcsapat tagjai várnak és bemutatják a
városközpontot
11.00: Szentmise az örménykatolikus székesegyházban - a helyi és a gyergyószentmiklósi
egyházi kórus mellett közreműködik Kirkósa Júlia - a Rubens-kép megtekintése
12.30: Látogatás a plébánián, könyvbemutatók, városnézés, koszorúzás
13.30: Ebéd a Téka székházban
14.30: Lengyel Ákosné A sokszínű Erdély című, szőtteseket, kézimunkákat bemutató
kiállításának megnyitója - a konferencia folytatása és bezárása - temetői séta
19.00: Vacsora, utána a Tékások zenés-táncos előadása, táncház - indulás Kolozsvárra
A konferencia felkért előadóinak névsora: (aki nem tud eljönni, de írását elküldi, a következő
kötetünkben előadása szövege megjelenik)
dr. Bajusz István (Zilah-Kolozsvár)
dr. Bartók Katalin (Kolozsvár)
Bogdán Imre (Kolozsvár)
B. Kovács Júlia (Kolozsvár)
Dávid Csaba (Budapest)
Fancsali János (Budapest)
dr. Frenkel János
dr. Nagy Károly (Budapest)
Joikits Attila (Szilágysomlyó)
Kápdebó Ivó Alajos (Kolozsvár)
Kopacz László (Csíkszereda)
Kiss Tibor (Kolozsvár)
Dr. Kötő József (Kolozsvár)
Lászlóffy Aladár (Kolozsvár)
Dr. Marton József (Gyulafehérvár-Kolozsvár)
Murádin László (Kolozsvár)
Nits János (Szatmár)
Dr. Veres István (Szilágysomlyó)
Balázs Bécsi Attila (Szamosújvár)
Beder Tibor (Csíkszereda)
Buslig Gyula (Gyergyószentmiklós)
Dr. Csucsuja István (Kolozsvár)
Dr. Egyed Ákos (Kolozsvár)
Fegyveresi Zsolt (Kolozsvár)
Dr. Gaál György (Kolozsvár)
dr. Issekutz Sarolta (Budapest)
Kissgyörgy Zoltán (Sepsiszentgyörgy)
Kiss Ferenc (Dés)

Kolozsi Gergely István (Kolozsvár)
László Ferenc (Kolozsvár)
Lászlóffy Csaba (Kolozsvár)
Murádin Jenő (Kolozsvár)
Németh Gabriella (Galgóczás-Hargita)
Takácsik Tellmann Judit (Kolozsvár)
Zakariás Péter (Csíkszépvíz)
Hanusz Gyula (Budapest)
Kolozsvár, 2001. augusztus 14.
B. Kovács Júlia
******

Fóti nyár 2001- európai színvonalon
Befejeződött az eddigi legösszetettebb, legtöbbet nyújtani kívánó, Fótot az eddigieknél
jobban megismertetni törekvő művészeti rendezvénysorozat. Fót műemlékei, elsősorban az
Ybl Miklós alkotta, építészettörténetileg nemzetközi jelentőségű katolikus templom, a
plébánia és az egykori istállóból finom érzékenységgel kialakított Közösségi ház által
közrezárt, felújított belső udvar-kert kitűnő lehetőséget biztosít a koncertek, a képzőművészet
és az irodalom befogadására.
A törekvés az, hogy a rendezvények ne az országban sokhelyütt, szépen formált tárlatok,
irodalmi estek, koncertek sorába álljanak be, hanem olyan egyedi arculatot kapjanak,
amelyekből nyilvánvaló, hogy egyediek, kizárólag Fótra utal a jellegük. Célunk, hogy az
épített műemlék-környezetben a kiállítások, irodalmi részletek és hangversenyek együtt
nyújtsanak élményt az ide látogatóknak. A zene, a képző- és iparművészet valamint az
irodalom képviselői az ország legtehetségesebb fiataljaiból kerülnek ki.
Az évek során így válik országosan - remélhetőleg nemzetközileg is - köztudottá, hogy Fót a
tehetségek megjelenésének ad otthont.
A kezdeményezés híre Lukín László tanár úr káprázatos Liszt-előadása alkalmával érte el az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjait s vezetőjüket, Issekutz Sarolta
asszonyt, aminek eredményeként az augusztus 10-i rendezvényen Fóton együtt lehettünk, de
az utolsó, augusztus 24-i este is szép, közös élményekkel telt el.
Augusztus 10-én a polihisztor, építész, néprajzos Dr. Kós Károly kiállításának megnyitója
zajlott a katolikus templomban. Kós Károly Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan több körútja
alkalmával kutatta az erdélyi, moldvai, felvidéki magyarok építészetét, életmódját, használati
tárgyait, szokásait. Mindezt az építész igényességével és tehetségével rajzolta, rögzítette.
Anyagát remek feldolgozásban a Néprajzi Múzeum mutatta be, még tavasszal.
A fóti rendezvény szervezőinek hallatlan érdeme, hogy ezt a kiállítást hozták el a községbe.
Az orgona ezúttal is jelentős szerepet játszott: Dibusz Ferenc, a veszprémi székesegyház volt
orgonistája erdélyi és moldvai népdalok dallamaira egyedi stílusban rögtönzött. Az irodalom
is ehhez igazodott: elhangzott a Székelyek története és Ádám és Éva története, eredeti
stílusban. A kiállítás megnyitásáról a Néprajzi Múzeum főmunkatársa, Kristonvizy József
gondoskodott.
Ismerve a magyar zongorista-képzés világszínvonalát, sokan várták Kéry Tamás
hangversenyét. A 22 éves, harmadéves zeneakadémiai hallgató a szeptemberi, nemzetközi
Liszt-zongoraversenyre készül. Teljes repertoárját hozta el a fóti plébániakertbe. Fantasztikus
koncertjének csúcsa a h-moll szonáta zeneileg és technikailag kifogástalan bemutatása volt.
Augusztus 24-én minden képzeletet felülmúlt az a várakozás, amely Agárdy Gábor Kossuthdíjas színművész ikonkiállítását előzte meg. Megtelt az Ybl-templom, tévékamerák, sok fóti

érdeklődő, vendégek, köztük jeles közéleti személyiségek, művészek... köztük, természetesen
Agárdy Gábor a feleségével.
Agárdyról sokan tudták már, hogy hobbija az ikonfestés, de a kiállításon szembesülve a
képekkel kiderül, hogy szó sincs itt hobbiról. Az ikonok kidolgozása olyan tehetséget és
képességet bizonyít, amelynek alapján nem véletlenül lett ezen a téren nemzetközileg
elismertté jeles színművészünk. A kiállítás méltó megkoronázása volt a Fóti nyár
rendezvénysorozatnak.
Az élmény teljességéhez Kóka Rozália a csodálatos előadású Mária morzsáival, Gaál Ildikó
pedig nagy tehetségről tanúskodó Pergolesi- és Gluck-áriák előadásával járult hozzá.
Az utána következő szabadtéri hangverseny ugyancsak igényes volt. Bársony Péter, a fiatal,
de már nemzetközileg jegyzett brácsaművész estje kuriózumnak számító művel zárta a
sorozatot: Debussy szonátáját Sipkay Deborah hárfaművésszel és Bálint János
fuvolaművésszel a világ bármely pódiumán szívesen fogadnák.
Sikerük és a hallgatóság érzelmi megnyilvánulásai biztatóak a folytatásra nézve.
Remélhetőleg az Önök részvételével.
Kopeczky Lajos
Főszervező
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.
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A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 56. szám
2001 október
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból - október
"Az egy keresztségben, bűnbánatban, a bűnök kiengesztelésében és bocsánatában."
Evilági kötelességünkről szól a hitvallás e mondata. Aki hisz, megkeresztelkedik - mondta
Jézus. Tehát, ha felismertük Isten igazságát és elfogadtuk, akkor meg kell keresztelkednünk.
Addigi bűneinket a keresztség eltörli, de gyarlók vagyunk és vétkezünk, ám mindig
megbánhatjuk bűneinket és jócselekedeteinkkel, imáinkkal mindent jóvá tehetünk.
Elnyerhetjük Isten bocsánatát. Az életben ért nehézség lehet büntetés bűneinkért, de lehet
próbatétel is, ugyanakkor szolgálhat bűneink kiengesztelésére.
Mindebben Jézus legyen a példánk, aki magára vállalta bűneink kiengesztelését
kereszthalálával. Akik szenvednek, Jézus társaivá válnak - s itt gondolhatunk őseink
szenvedésére, vértanúságára.
Dr. Sasvári László
******

Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza
fényre derüljön, s kincses legyen …
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16,
IV. Jubileumi Konferencia
Lászlóffy Aladár előadása
(elhangzott 2001 szeptember 15-én, szombaton, Kolozsvárott)

Géneskút
"A múltat még Isten se tudja megváltoztatni" - szögezi le Arisztotelész a nikomakhoszi
etikában. Emberi kísérletek azért történnek effélére. Ilyen az a bizonyos mai "bon mot" hogy
ezután minden másképp volt!
Arisztotelész nem volt örmény, annak ellenére, hogy esze mozgékonysága alapján akár az is
lehetett volna. Benne megvolt az állítólag legfontosabb, már-már fenyegetően történelmi
örmény tulajdonság: az alkukészség a jó ügy érdekében. Így lehetett szabályszerűen a

nevelője annak a Nagy Sándornak, aki a szabályszerűtlenség metafora-értékű gesztusával
fittyet hányt az időigényes bogozásnak Gordiuszban. De Arisztotelész névtelen mezopotámiai
képzettségű, s nem első nevezetes, de már európaian izgága tanítványai - mentették, hozták át
az antik múlt kincsét, a koncentrált tudást, a világrendező higgadtságot, amíg csak a
kereszténység-hömpölygette nagy tanítás folyamába nem csatlakozhatott ez a fontos hozam.
Egy legenda szerint, melyet arra, annak bölcs magyarázatára és leszerelésére használnak fel
mindig, hogy kezdetben vala a bőség, a teremtés nyakló nélkül való és adagolni sem kell
végtelensége, - azóta fokozódik a takarékosság - nos e legenda szerint Isten úgy teremtette
meg a kalászt, hogy azon a tövétől a hegyéig, végesvégig szemek voltak. Aztán valami
megbüntetése képpen gondolta csak meg magát, s húzta végig rajta a két ujját, alig hagyván
meg a kenyérhez azt a kis aranyló bajszú bojtot ott fenn, a végén.
Azt lehet mondani, ki lehet ezt kalkulálni, hogy kezdetben minden nép egyformán olyan
sokaságból állott, mint cséplés után azoknak a gazdag őskalászoknak a termése, míg az Úr
valamiért nyakon nem csippentette egyiket-másikat, nem hogy ok nélkül fojtogassa, hanem
hogy figyelmeztesse: milyen méltatlanul jól megy dolga. Azt lehet hinni, hogy így volt ez,
esetünkben az örményekkel, a magyarokkal, a szászokkal, a románokkal, az albánokkal, az
ukránokkal, szerbekkel, lengyelekkel. Azt lehet hinni, hogy a hazákon is ekképpen simítottszorított végig tetőtől talpig Isten két ujja, néha megkarcsúsítva, néha felhizlalva őket.
Mint valami régi borítékon a bélyegszél csipkéje, finoman megakaszt egy többékevésbé romEcsmiadzin, ami megmaradt ott, ahonnan az elsárgult levelet feladták mai életünk irányába.
Megakaszt a bélyegszél csipkéje Isten postáját bontogatva. Hogy a vak sors ujjbegyei
megtalálják a tájat, ahol rom-Ani, körülötte hol rom, hol nem rom-Arménia tanyáz, ahol - az
ismert történet szerint egyszer csak kezdett kiállni, kiütni a tükör alól az iszapos, nedves
Ararát-rom, maradéka mindennek, amit az elöntött világba, a Bárka alá, vizek selymébe
csomagolt a Teremtő. Ezek szerint Noé is örmény volt, az első patrióta, de legalábbis
honfoglaló, aki lehetséges, hogy a szigorú, de következetes parancs szerint két Ararátot
kellett hogy beengedjen maga alá, s az egyikkel aztán valahogy már nem kellett elszámolnia.
Adott lévén eredendően nagy alkukészsége a jó ügyek érdekében.
A Kaukázus legalább három titka: Elbrusz, Kazbek, Ararát holmi három királyok. Alattuk
középázsiai vagy közelkeleti népségek özönlöttek napnyugat, a virágsziromnyi Európa
irányába. Alattuk húzták ki valahogy a majd indoeurópainak nevezendő nyelvcsalád nagy és
kis irodalmai, még a hamupipőkeség dióhéjába gyömöszölten, a nehéz időket, amíg nem volt
tanácsos előbújni, mint egyetlen valahogy megkímélt spórából a gombának és elkezdeni új
tájakon őrjöngeni és aranylani. Alattuk valaha majd magyarrá leendő lovasok is lapítottak,
mint kiugró szikláról zuhogó vízesés függönye mögött, alaposan átázva, de megúszva az
előidők még számon se tartható vérzivatarait, anyanyelvkeverő Niagaráit. Alattuk adta ki a
sors a szokásos, az eredeti hazákban persze úgy igazán, teljesen végleg soha végre nem
hajtható parancsot, hogy gyorsan, gyorsan ki innen, irány a biztos bizonytalanság, mondjuk
Erdély, Szépvíz, Szászrégen, Szamosújvár, Temesvár, Torda ...
Ezen meg ezen a helyen aztán az átlagos évi középhőmérséklet, középkedély,
középigazságérzet, középérdek, középindulat és középbékesség ennyi meg ennyi. Itt kurucot,
labancot mindig egyaránt kever bele a dolgokba az Ég. Itt magyart, románt, tatárt, szászt,
örményt, zsidót vetett be az ésszerűsített sovány kalászok közé, és persze törököt, oroszt,
vasasnémetet, hogy ki ne felejtsem rendes helyi adagjaimat és Muszadagjaimat. Itt most már
nyíltan rejt mindenkit a föld, s bőven őröl mindenki csontjából az a Malomapokolban. Nem
lesz ez másképp a Feltámadáskor sem, legfennebb még többen leszünk. Mint a gainai
leányvásárkor, vagy a csíksomlyói búcsúban. Akik önérzetes székelyként, néha még
szomorúbb mócként, időnként még nosztalgiázó örményként, nagy nehezen elbizonytalanodó
svábként, cipzerként, osányként, cigányként, örök szegényként-gazdagként állnak a
seregszemlén annyiszor, a mese galambdúcos, fűzfánfütyülős kapujában, mint szélben a fű,

hegyikaszálókon, állomások peronján, gyárudvaron, mint frontra indított, ilyenolyon
pendelyes, egyenruhás angyalseregek az utolsó himnuszéneklés alatt, amikor még a könnyes
szemű kárpátházi szentek is le szokták kapni fejükről a glóriájukat. De azt azért ne felejtsük
hozzátenni még: akik a nevezetesnek maradt nagy pillanatokban, Madéfalvától Doberdóig,
már csak egyszerűen mind-mind szomorú magyarokként haltak meg, nagyon közel, vagy
nagyon távol, egy illúzióért, melynek neve szabadság, s melynek kedvéért fel szoktak adni,
kihagynak, felfüggesztenek, szüneteltetnek hírtelenében más fontos nagy illúziókat, mint a
felebaráti szeretet, az igazságérzet, a kultúra és az egyetemes emberi szolidaritás. Egyszóval
mire sikerült Európának jelképhegy gyanánt megbontani, megszerezni Carrarát, már régesrég
megvolt, megesett az Ararát!
Mi viszont a jó oldalon állunk, ugyebár, milyen jól esik ezt hinni, hallani a lelkiismeretnek!
Hogy pontosan ott, ahol mindig csak madárdalból építi palotáit az erdő, a hegy, a megtartó
szerelmes szépség - tehát csakis csupa Erdély, és Tirol, meg Ceylon, Florida, s persze, a
Kaukázus ...
Az örmények igaza sosem derül ki. Miképpen annyi sok eltünőfélben levő kisnépé,
nagyemlékezetűé. Valamiért sosem figyel igazán effélére a világ. Ahogy a magyarokéra sem.
Ötvenhat világzengése elszállt, talán annál is könnyebben, gyorsabban, mint
ezerkilencszázhúszé. Teleki Pál öngyilkossága után Churchill azt mondta, a béketárgyalások
asztalánál majdan ott lesz egy szék, amelyik ... aztán annyi minden történt, megesett közben,
hogy semmi nem volt ott azon a bekalkulált helyén az igazságnak, a méltányosságnak. Ez is
csak jelkép. Mint a halálmeneteké, Szíria és Auschwitz és Szibéria felé, melyek hírétől előbb
megborzongott, aztán vállat volt, megigazította magán az ázott gubát, esőköpenyt, rabruhát a
világ, és csákányolt és rádiózott tovább. Hátha rábukkan a maga kicsit könnyebben
kimozdítható szép fehér határkövére, trikolor boronájára, bögrében elásott ezüstjére,
betétkönyveire. Vannak népek, akiket nem szabad, s vannak, akiket szabad bántani. Akik
még élünk azokból a napokból, emlékszünk az elölről kezdett Egmont-nyitányra, az igazán
világháborús "aki hallja - adja át" hangulatú ágyúszavas, aknavetős délutánokra, és arra az
akasztófahumorral összegezett álkormányzati álközleményre, hogy "a vérszomjas, vad
csőcselék Budapesten rátámadt a békésen lövöldöző szovjet katonákra" .
Ezt senki így nem osztotta be, maga az Úr legkevésbé, de úgy látszik vannak mártírnemzetek,
kicsit jámborabb, balek fajták, akik komolyan vesznek mindent, akiknek buzgóbban és
gyorsabban sikerül odatartani, vagy csak ugyanott tartani a másik arcukat is - mindegy. El
lehet játszani a gondolattal, hogy az ilyenek aztán bármilyen más tőbe, tőkébe oltva, ha jön a
"fene rossz spóra", a filoxera, őket keresi leghamarabb, mert ugyanolyanok maradnak.
Egymásba átcsapva is. Akik olyanokként is ilyenek. Mert bármilyenekként olyanok.
Mindegy mikor s mindegy hol, az emberi lénynek át kell gondolni folyton, újra és újra, tehát
folyamatosan a létet, egyénileg és közösségileg, és nem már nemlétező helyzetet, szempontot
keresni, társítni hozzá, hanem mindig éppen itt, ott, amott, a BÁRHOLBAN, az akárholban
van az ő támpontja, helye, lövészárka és golgotája. Nincsenek jobb vagy rosszabb, alkalmas,
vagy alkalmatlanabb korok és kevésbé kifosztott édenek.
És külön, már a Bárka óta, nincs is az örményeknek igaza. Saját igaza. Csak önérzete,
kultúrája, hagyománya és nyelve is. Ha mi megszólalunk és beszélünk, íme mindezekről.
Egy, kinek megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda szerint, egyszer nehéz időkben,
mikor másként nem lehetett, mint mentenivaló legfőbb kincsét egy közösségnek, a Szentírást
lapjaira szedték szét és a szertefutók egyenként így menekítették magukkal; ki-ki egy
elbírható hányadát- részét a nagyszerű teljességnek; elbújdostak vele havasok havába,
mocsarak békanyála alá, az esendőség fekete árnyai közé menekülve. Aztán a veszély
múltán, amikor végre összegyűlhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még
mindig remegve, dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő népszámlálásuk. A nagy és
megnyugtató "megmaradtunk"-kiáltás vagy csak suttogás, sóhaj. A felelet az

ALKUKÉSZSÉGRE A JÓÜGY ÉRDEKÉBEN. A visszhang. Valahonnan a gének
felhalmozódó Ararátja alól. "Aki megtartja a parancsolatot, megtartja önmagát; aki nem
vigyáz utaira, meghal".
Világosító szent Gergely óta mi is kiválasztott nép lettünk, szétszórva más nemzetekbe. Mint
az Úr magja, írmagja. Hol vannak a gepidák, a longobárdok, az asszírok? ... Mi élünk. Tessék
meghallgatni, ha tetszik. Akár magyarul is.
******
Semlyén Zsolt államtitkár beszéde
(elhangzott 2001 szeptember 15-én, Kolozsvárott)
Tisztelt konferencia, tisztelt Elnök asszony!
Először is szeretném megköszöni a megtisztelő meghívást, azt, hogy itt lehetek önök között
és módom van a magyar kormány részéről a legnagyobb szeretettel kifejezni
megbecsülésünket Önök iránt, azért a küldetésért és hitvallásért, amellyel hűségesek
maradtak a nemzethez, hűségesek őseik tradíciójához és hűségesek az Egyházukhoz.
Magyarországon olyan kormány van, amely a keresztényi és nemzeti értékek iránt
mélységesen elkötelezett. Az egész millenniumi ünnepségsorozatnak a lényege: hogyha
végignézek a magyar történelmen, akkor látható, hogy a magyar nemzet sorsa akkor ment jól,
akkor gazdagodtunk lelkiekben, szellemiekben, kultúrában és mindenben, amikor hűségesek
voltunk a Szent István-i örökséghez. És akkor torkollott a nemzet sorsa katasztrófába, amikor
akár jobbra, akár balra lecsúsztunk erről a Szent István-i útról. Tehát az egész millenniumi
ünnepségsorozatnak a lényege az, hogy hűségesek maradjunk ahhoz az örökséghez, amelyre
Szent István felépítette a nemzet katedrálisát. Ez lényegében három nagy pilléren nyugszik: a
kereszténységen, az európaiságon és a magyarságon. Ez a három elem - lényege szerint egymásra mutat.
Ha volt a Földön befogadó ország a történelemben, akkor az Szent István Magyarországa.
Nyilvánvaló, hogy a magyar nemzet egyetemébe integrálódó nemzetiségek, kultúrák,
tradíciók a megerősödést és gazdagodást szolgálják. Az is nyilvánvaló, hogy az örménység egyszerűen máshoz nem is nagyon hasonlítható - szolgálatot és gazdagodást jelentett a
magyar nemzet egyeteme számára.
A magyar egyházpolitika szintén a Szent István-i örökségre utal, ami talán úgy fogalmazható
meg, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak és ami jó az országnak, az jó az
egyháznak. Nagyon-nagyon röviden néhány gondolatot mondanék a magyar
egyházpolitikáról. Már csak azért is röviden, mert eszembe jut drága plébánosunk, aki
gyerekkoromban azt mondta nekem: Zsoltikám, jegyezd meg, hogy két fajta prédikáció
létezik: vagy rövid, vagy rossz.
/.../
A magyar egyházpolitikának a lényege - és úgy gondolom, ez tényleg nagyon fontos az
örménykatolikusság szempontjából is -, hogy az egyház sui generis valóság.
Következésképpen nem az állami intézmény-rendszernek valamelyik alrendszere, hanem az
állammal azonos valóság. Ebből következik, hogy állam és egyház kapcsolatában nem
fogadható el semmifajta alá-fölérendeltség, csak a legszigorúbb mellérendeltség. A másik
pedig, hogy az állam és az egyház elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom
elválasztását. Hiszen egyszerre vagyunk tagjai egyházunknak és polgárai hazánknak. A kettő
szembeállítása tehát nem járható út, csupán a kettő harmonikus együttműködése. Ebből a
filozófiai alapvetésből következik egyház-finanszírozási gyakorlatunk és politikánk,
amelynek a lényege, hogyha az egyház közfeladatot vállal át, legyen az iskola, szociális
intézmény, kórház, közgyűjtemény vagy bármely kulturális feladat, akkor automatikusan és
fillérre azt a támogatást kell kapnia, mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy

önkormányzati intézménynek. Mert ha nem ez történne, akkor nem csak arról volna szó, hogy
egy állami és egy egyházi intézmény között tennénk különbséget, hanem - mondjuk egy
iskola esetében - gyerek és gyerek között, egy kórház esetében beteg és beteg között, ami
lényegében vallási alapú diszkriminációt jelentene.
És ezért elfogadhatatlan az, amikor azt kell hallgatnunk, hogy vannak olyan felfogások,
amelyek azt mondják: kérem, ha a keresztények egyházi iskolát akarnak, egyházi
gyűjteményt, kórházat, akkor részben vagy egészben, de tartsák fenn maguk. Ez azért
elfogadhatatlan, mert mi, vallásos emberek ugyanolyan adófizető polgárok vagyunk, mint
bárki más. Ugyanúgy a vallásos emberek adójából is tartatik fenn az összes elgondolható
állami és önkormányzati intézmény. Ha ezek után a közfeladatot átvállaló egyházi intézményt
a vallásos embereknek mintegy "plusszban" kellene fenntartani, akkor lényegében kettős
adófizetésre volnánk kényszerítve. Ez annak a deklarációja, hogy másodrendű
állampolgárnak tekintenek minket.
Miután a magyar kormány nem tekinti másodrendű állampolgároknak a vallásos embereket,
ebből következik, hogy nem vagyunk kettős adófizetésre kényszeríthetőek - és csak akkor
nem vagyunk kettős adófizetésre kényszerítve, ha az állam fillére ugyanúgy finanszírozza a
közfeladatokat átvállaló egyházi intézményeket, mint a hasonló feladatokat ellátó államiakat,
vagy önkormányzatiakat.
Tehát az egyházpolitikánk három nagy pilléren nyugszik: első az egyenlő finanszírozás. Ha
egy egyház azt mondja, hogy - mondjuk - egy közgyűjteményt - mondjuk, egy örmény
közgyűjteményt - akar fenntartani, akkor az állam Magyarországon köteles azt fillérre
ugyanúgy finanszírozni, mint bármely állami funkciójú közgyűjteményt. Ha azt mondja,
hogy iskolát akar fenntartani, akkor ugyanígy, és így tovább. Ide tartozik még a hitoktatás
kérdése. Az állam köteles ugyanúgy finanszírozni az állami, önkormányzati iskolában
folytatott hitoktatást, mint bármely más tantárgyat.
A második nagy pillér a történelmi egyházakkal kötött szerződés. Ezek az élet minden
területén biztosítják az egyházak szabadságát. Most csak két részletet emelnék ki. Az egyik
az, hogy mindaz az ingatlantömeg, amit a kommunista rendszer bármilyen jogcímen elrabolt
az egyházaktól, az jog és igazság szerint visszajár az egyházaknak. Ennek az
ingatlantömegnek egy részére esetleg azt mondják az egyházak, hogy nem tudják visszakérni
természetben, mert nem tudnak vele ebben a formában mit kezdeni. Akkor ez a vagyontömeg
átalakul járadék-alappá. Tehát az ingatlantömeg értékének, amit nem kér vissza, az adott
egyház az 5 %-át kapja évente, az idők végezetéig, valorizálva. Ez jelen pillanatban, a
katolikus egyház esetében évi 2 milliárd forint, a református egyház esetében másfél milliárd,
és így tovább.
Ide tartozik még az, hogy minden állampolgár személyi jövedelemadójának 1 %-át annak az
egyháznak utalja, amelyiknek óhajtja. Egy másik 1 %-át pedig annak a társadalmi
szervezetnek, egyesületnek, amelyiknek óhajtja.
A harmadik az ingatlan-rendezés kérdése, és remélem, hogy ezt a magyar gyakorlatot
valamilyen formában Románia is követni fogja. Ennek a lényege az, hogy mindaz a
vagyontömeg, amit bármilyen címen elraboltak az egyháztól, az visszajár az egyháznak. Az
előbb elmondtam: amit az egyház nem kér vissza, az átalakul járadékká. Amit viszont az
egyház visszakér, ott két lehetőség van: vagy visszakéri természetben, tehát az eredeti
épületet, akkor az állam kifizeti a helyi önkormányzatot, hogy az abban az épületben lévő
intézménye helyett építsen új iskolát, szociális intézményt, stb. Akkor az egyházé lesz az
eredeti épület, az önkormányzat ott lévő intézménye pedig megkapja a funkció kiváltásához
szükséges pénzt az államtól. A második lehetőség, hogy az egyház azt mondja, nem kéri
vissza természetben, akkor marad az épület - mondjuk - az önkormányzatnál, viszont ekkor
az egyház megkapja az épület államosításkori értékét, mai áron, amiből építhet egy új
épületet. Ennek az összköltsége több mint 100 milliárd forint. Ennek az összegnek több mint

a felét kifizettük és évente körülbelül 6-7 milliárd forintot biztosít az állam erre az ingatlanrendezésre. Néhány éven belül a teljes folyamatot be fogjuk fejezni.
Ezen kívül még van egy 4 milliárd forintos összeg. Megjegyzem, hogy Magyarországon az
egyházi intézmények ugyanúgy pályázhatnak az állami keretekre, mint az államiak és
legalább az arányuknak megfelelően nyernek is - következésképpen a műemlék-fenntartás
lényegében állami feladat, függetlenül attól, hogy az egy kastély, egy vár, vagy egy templom.
Például a budai Mátyás templom fenntartása nyilvánvaló, hogy nem a Várban élő hívek
hitbuzgalmi feladata, hanem a magyar nemzeti épített örökség része ugyanúgy, mint egy kis
faluban a barokk templom. Ennek a fenntartása állami feladat, nem pedig hitbuzgalmi. Ezért
az épített örökségre, illetve azokra az összegekre, amelyeket a műemlékek fenntartására szánt
a magyar állam, az egyház is ugyanúgy pályázhat, mint az államiak.
Ezen kívül van egy 4 milliárd forintos összeg, ami kifejezetten csak egyházi célokat szolgál,
és ennek a 10 %-a a határon túli magyar egyházi célokra fordítódik.
Nagyon röviden és dióhéjban ez a magyar egyházpolitikai gyakorlat.
Hadd mondjak el még egy gondolatot, mert azt hiszem, külön jelentősége van: tavaly, 2000
augusztus 20-án a magyar nemzet rendkívüli ajándékot kapott I. Bartalomeiosztól,
Konstantinápoly egyetemes pátriárkájától, aki Budapesten, a Szent István-bazilika előtt,
Angelo Soldano bíboros, pápai legátus jelenlétében jelentette be, hogy a Bizánci Szent
Szinódus szentnek ismeri el István királyt. Ilyesmire 1054, vagyis a keleti egyház elszakadása
óta nem volt precedens, hogy egy Nyugaton - az egyházszakadás után kanonizált - szentet
Keleten is elismertek volna, vagy egy Keleten kanonizált szentet Nyugaton elismertek volna.
Az első, akiben az egyetemes katolikus és az egyetemes ortodox hívő Istennek - egy konkrét,
történelmi szituációban megvalósult - kegyelmét egyaránt tisztelheti, a mi Szent István
királyunk.
Most tehát várom, hogy Deotis pátriárka is mielőbb kövesse az egyetemes patriarkátus egyébként normatív - irányítását. Megjegyzem, hogy a kanonizáció után néhány nappal II.
Alekszij, minden oroszok pátriarkája küldött útján levelet juttatott el, amelyben biztosította a
Magyar Köztársaság elnökét, hogy az orosz ortodox egyház szentként tiszteli István
királyunkat. Úgyhogy remélem, Deotis pátriárka is minél előbb követni fogja az egyetemes
patriarchátust és a konstantinápolyihoz hasonlóan - amely elkészítette ékes görög nyelven
Szent Istváni liturgiáját és a bizánci pátriárka a sziklatemplomban bemutatta - hogy ezt
Deotis pátriárka is követni fogja, és mielőbb ékes román nyelven is tanúi lehetünk Szent
István ortodox szentként való tiszteletének.
A magyarországi örménységgel kapcsolatban természetes, hogy mindaz, amit elmondtam,
vonatkozik az örménységre is, az örmény katolikus egyházra. Egyetlen problémáról szeretnék
beszámolni, amiről nyilván tudomásuk van.
Az Orlay utca 6-ban, amely az Esztergomi Főegyházmegyén belül az örménykatolikusság
temploma, az a sajnálatos dolog történt, hogy néhány ember, alapítván egy Magyarországi
Örmény Egyház nevű társulatot, "Orlay utca 6." székhellyel ezt bejegyeztette, és akadályozza
az Esztergomi Főegyházmegyét és az örmény katolikusságot a templomának a használatában.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar állam alkotmányos megfontolásoktól vezérelve sem
kíván egyházak közötti, egyházon belüli vitába beavatkozni. De nem kétséges, hogy a
katolikus kánonjog alapján az Orlay utca 6. a Magyar Katolikus Egyház tulajdona, az
örménykatolikus közösség tulajdonában van, amelynek az ordináriusa Paskai László bíboros
úr. Következésképpen nyilvánvaló, hogy a magyar államnak a helyes tulajdoni viszonyokat
biztosítania kell. Megpróbáltam az atyával és az érdekelt felekkel jószolgálati úton is
beszélni. Hogyha ez nem vezet eredményre, gondolom az Esztergomi Főegyházmegye a
bírósághoz fordul, a bíróság döntését a magyar állam végrehajtja. Nem kétséges - anélkül,
hogy bármit prejudikálnék -, hogy az Orlay utca 6. az örmény katolikus egyház tulajdona.
Természetesen mindenki olyan egyházat alapít, amilyet akar, mindenkinek, személy szerint

szuverén joga, hogy visszatér az ortodoxiára, vagy olyan szektát alapít, amilyet akar, de más
egyház tulajdonában nem lehet új egyházat alapítani.
Tehát, következésképpen: amennyiben az örmény katolikusság kéri, a Magyar Állam az ott
lévő gyűjteményt, művészeti értékeket, mindent kész leltárba venni és állami védelem alá
helyezni. Reményeink szerint sikerül bíróságtól függetlenül, megállapodásra jutni, és az
örmény katolikus egyháznak saját ingatlanát rendeltetésszerűen használnia. Ez abban testesül
meg, hogy a bíboros úr visszakapja a kulcsokat, és egy megfelelő egyháztanács kerül
kinevezésre.
Amennyiben ez nem történik meg, Csordás Eörs atya úgy tájékoztatott, hogy akkor ennek
bírói úton szereznek érvényt.
Szerintem mindenki számára szerencsésebb lenne, ha ezt el lehetne kerülni. De ha nem, akkor
marad a bírói út, mindenesetre. Éppen most azt beszéltük meg, hogy az örmény katolikusság
kérésére ezt a gyűjteményt védelem alá helyezzük, hogy semmilyen formában, semmilyen
módon kára ne keletkezzen.
Ezekkel a gondolatokkal szeretném még egyszer megköszönni önöknek hűségüket a
nemzethez és az egyházhoz, és biztosítani önöket kormányom nevében is arról, hogy nagyon
nagyra értékeljük azt a munkát, amit önök végeznek a mai Magyarországon és Erdélyben. Ha
bármikor, bármilyen ügyben segíteni tudunk, akkor természetes, hogy rendelkezésre állunk,
hiszen ezért vagyunk.
******
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak,
hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16
IV., Jubileumi Konferencia
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az
Armenia Örménymagyar Baráti Társaságnak (Kolozsvár)
és a TÉKA Művelődési Alapítványnak (Szamosújvár)a konferencia megszervezéséért
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek (Budapest)
a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának és
a Pro Armenia Alapítványnak (Szamosújvár)
Megköszönjük a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása anyagi támogatását a
konferencia megszervezéséhez és lebonyolításához.
A konferencia alkalmából bemutatásra került
Dávid Csaba: Történetjátékok című kötete, amelynek megjelenését támogatta
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
és Budapest Főváros XI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzata
"A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban
régen és ma" című konferencia (Budapest 2000, szeptember 29.október 01.) kötete,
melynek támogatói voltak:
a Budapest Főváros II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzata

a Budapest Főváros XI. ker. Örmény Kisebbsége Önkormányzata
a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása
A támogatásokért köszönetünket fejezzük ki.
******

Híradó
A Fővárosi Örmény klub szokásos klubestje 2001. október 18-án lesz a Magyarok Házában,
Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 1-3. alatt, a Zeneteremben.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megmentését. Az
adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán is
el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
******
Az Armenia 1904-es évfolyamából

Erdély nagyfejedelemség tiszti névtára 1848. évre
Örmény tisztviselők 1848-ban.
Az erdélyi részekben 1848-ban a következő örmény ajkú tisztviselők viseltek hivatalt: az
erdélyi udvari kanczelláriánál: Issekutz Bogdán fogalmazó, Magardics Károly fogalmazógyakornok. A királyi táblánál ügyvéd: Zakariás Ignácz. Kolozsmegyében Mártonfi Antal
adóíró biztos. Krasznamegyében Bocsánczi Márton főszolgabíró. Fogaras vidéken: futásfalvi
Hamar István főjegyző. Kolozsvár városánál: tanácsi esküdt Medgyesi Tivadar.
Gyulafehérvár: királyi pénztáros Ötvös Ágoston. Marosvásárhely: Petelei János közügyi
szolgabíró. Szamosújvár: főbíró Novák Márton (iskolák felügyelője is); tanácsosok: Bogdánfi
Gábor, Gajzágó Ferencz (egyházi gondnok is), Czetz Bogdán (szegények felügyelője is),
Ábrahám Márton, Gajzágó János, Sárosi Ferencz, Simay Tivadar, Gajzágó Dávid, Placsintár
Gráczián (iroda-igazgató is), Duha Kristóf (kórház-felügyelő is), Korboly Bogdán, Bogdánfi
Gergely, Jakabb Bogdán főjegyző, Simay Gergely aljegyző, Lászlóffy Antal tiszteletbeli
jegyző; levéltárnok: Govrik Gergely, iktató Szongott Kristóf, királyi pénztárnok Bárány
Bogdán, Turcs Mánug (tiszteletbeli). Osztoztatók: Gajzágó Ferencz elnök, Pál László árvai
felügyelő, Simay Gergely tollvivő. Ülnökök: Kovács Bogdán, Gajzágó Izsák, Simay Gergely
(tiszteletbeli), Turcsa Lukács (tiszteletbeli). Szónokok: Simay János rendes, Placsintár
Bogdán alszónok; majorsági pénztárnok: Markovics János, az esküdt közönség jegyzője:
Voith Márton; orvos: Gajzágó Lukács aranyérdempénz tulajdonosa, sebész: Mánási Miklós,
bába Álács Anna; ajtónálló: Molnár Lukács, porkoláb: Retezár Bogdán, óraigazító Katona
Antal.
- Erzsébetváros: főbíró Dániel Ödön (Ráfáeli gymn. előjárója is); tanácsosok: Fark János,
Vikol Bogdán, Csíki József, Iszáj Bogdán, Nuridsán Bogdán, Fark Gergely, Zakariás József,
Lengyel Antal, Karácsonyi János, Ötvös János, Patrubány Márton, Szenkovics László, Ráfáel
Sándor angol lovag (tiszteletbeli), orvos Volf József, Másvilági István főjegyző, Csíki Lázár,
Lelovics Antal, Joseffi Antal, Papp Márton, Bogdán Bogdán; királyi pénztáros: ifj. Zakariás
József; rendőri segédek: ifj. Fark Márton, Csíki Péter; adóegyenlítő biztos: Karátsonyi
Bogdán, adószedő Szentpéteri János, osztoztató szék: Török Sergius (Szárkisz), id. Lengyel
Lukács, Dániel Antal, Novák János, Lengyel Péter, Markovics Márton, Bosnyák István; árvai
felügyelő: ifj. Fark Márton; csőd és céh-biztosságok ülnökei: Kábdebó Jakab, Antalfi István,

Török János, ifj. Zachariás József, Zachariás Sándor, ifj. Szenkovics László, Joseffi József
tollvivő: ügyvéd: Ötvös Bogdán, Fatter Gergely; szónokok Dániel Antal, ifj. Lengyel Lukács;
majorsági pénztárnok Ötvös Bogdán, városgazda Török Sergius, kaszármai pénztárnok
Márkovics Márton, kaszármai biztos Kábdebó Jakab; erdőfelügyelő Török Ödön és Zachariás
Tamás, bába Papp Mária; ajtónálló és porkoláb Biluska Dávid.
- Kézdivásárhely: Magori Simon aljegyző.
- Tordán rendes orvos: Harmath Márton, tiszteletbeli tanácsi esküdt Tucsek József, Deés:
Izsáki József írnok a szolgabíróságnál; Zilah: Ábrahám Gábor tanácsos a polgári rendből,
Moldovai József piaczi biztos, ifj. Moldovai József útfelügyelő; Zakariás István postamester,
Szamosújvárott; Lukács Tivadar Zalatnán. Szék: Murádin Tamás vásárbíró; Kolozs: Zábulik
Tivadar tanácsos.
Kolozsvár: Bogdánfi Gábor postamester, Medgyesen: Gáspár Dani, Erzsébetvároson Zakariás
József. Bogdánfi Antal mázsamester Marosújvártt; Magardics János főharminczados
Kolozsvártt. Zakariás József bányatiszttartó Rodna-vidékén; Görög Tamás kamarás-hutmán
Zalatnán.
- Erős Sándor székesegyházi őrkanonok, a püspöki főtanoda aligazgatója, az egyházmegyei
számvevő-hivatal elnöke Gyulafehérvártt; Lukácsi Kristóf a főtanodában szám-, mértan-,
természettan és mezei gazdaságtan tanára (Gyulafehérvár); Zérich Tivadar az ágazatos hittan
tanára. Erzsébetváros; Popoi József, esperesplébános; Szamosújvár: Gajzágó Kristóf esperesplébános. Kolozsvári kir. főtanoda: jogi, bölcsészeti, orvosi kar: Ábrahám Bogdán
orvostudor, műtő és az elméleti különös sebészet tanára; főtanoda nyomdájának igazgatója:
Szentpéteri Imre; Márkovics Jakab tanár (szónoklat) Marosvásárhelytt. Keresztes Márton
tanár (szónoklat) az udvarhelyi róm. kath, gymnasiumban. Temesvári Gergely a nyelvtan
tanára a felsőbb osztályokban Udvarhelyt. Az erzsébetvárosi Rafaeli gymnasium: igazgató
Dániel Ödön főbíró; tanítók: Csiki Imre hittanító, Dájbukát Gergely költészet és szónoklat,
Kábdebó Antal nyelvtani alsóbb oszt. tanító.
- Nemzeti rendszeres iskolák. Erzsébetváros: Popoi József igazgató, Pap János III. oszt.,
Retezár Kristóf II., Dombi János I. oszt. tanító.
******
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak,
hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen.
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16
IV., Jubileumi Konferencia

Sajtóvisszhang
ÖRMÉNYSZEMEK RAGYOGÁSA ÉVSZÁZADOK TÜKRÉBEN
Az örmény kereszténység 1700., a keresztény magyarság 1001. évfordulóját ünneplő IV.
jubileumi konferenciáját tartotta szept.14-e és 16-a között az örménymagyarok közössége. A
konferenciát, melynek címe Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a
haza fényre derüljön, s kincses legyen, az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság
szervezte, társrendezők a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a
szamosújvári Pro Armenia és a Téka Művelődési Alapítvány, fővédnökei pedig Jakubinyi
György érsek, örmény apostoli kormányzó, és Eckstein-Kovács Péter szenátor. A rendezvény
mottója egy Nemeskürty István-idézet, mely így hangzik: "A múltat nem lehet tőlünk elvenni.
De az csak akkor a mienk, ha ismerjük".
A háromnapos konferencia pénteken délután kezdődött. A köszöntés után egy zenés-irodalmi
műsort tekinthettek meg Senkálszly Endre érdemes művész, Gajzágó Zsuzsa, Sebesi Karen

Attila, Fegyveresi István, Fegyveresi Anikó és Lászlóffy Zsolt közreműködésével. Szombat az
előadások napja volt, amelyek a már idézett mottó témájához kapcsolódtak, vagyis az
örménymagyar múlt megismeréséhez. Első előadó Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő volt,
Gondolatok magunkról címmel: "Egy, kinek megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda
szerint, egyszer nehéz időkben, mikor másként nem lehetett - mint mentenivaló legfőbb
kincsét egy közösségnek, a Szentírást lapjaira szedték szét és a szertefutók egyenként így
menekítették magukkal; elbújdostak vele havasok havába, mocsarak békanyála alá, az
esendőség fekete árnyai közé menekülve. Aztán a veszély múltán, amikor végre
összegyűlhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még mindig remegve,
dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő népszámlálásuk. A nagy és megnyugtató
"megmaradtunk" - kiáltás vagy csak suttogás, sóhaj. A felelet az ALKUKÉSZSÉGRE A
JÓÜGY ÉRDEKÉBEN. A visszhang. Valahonnan a gének felhalmozódó Arrarátja alól. (...)
Világosító Szent Gergely óta mi is kiválasztott nép lettünk, szétszórva más nemzetekbe. Mint
az Úr magja, írmagja. Hol vannak a gepidák, a longobárdok, az asszírok?... Mi élünk. Tessék
meghallgatni, ha tetszik. Akár magyarul is."
Az előadók sorában találhattuk dr. Egyed Ákos akadémikust, aki az 1790-1791-es történelmi
dátumhoz kötődő előadást tartott, amikor az erdélyi országgyűlés megvitatta az örmények
rendiségének kérdését. Az örmények tulajdonképpeni Erdélybe való jövetele 1672-re tehető,
amikor, az addig Moldvában élő örmények nagyszabású lázadást indítottak Duca Vodá ellen,
aki uralkodása idején elkezdte üldözni őket. A lázadás leverése nyomán menekült a mintegy
háromezer családra tehető örmény Erdélybe, ahol megtelepedtek. Nekik Apafi Mihály
fejedelem biztosított először adománylevél által kereskedést a vásárok alkalmával. Hátra volt
a honosítás, de az erdélyi országgyűlés nem ismerte el az uralkodó által adott jogokat. Az
örmények vezetői harcot indítottak ezért az elismerésért. A legnagyobb ellenvetés amiatt volt,
hogy az örmények ortodox vallásúak voltak, ezért aztán katolizáltak, ez pedig megkönnyítette
a honosítás útját, melyet az 1791-es országgyűlésen mégis elhalasztottak. A rendek ugyan
megszavazták a törvényt, de az örmények nem akartak lemondani a városaiknak biztosított
előjogaikról. Képviselőjük a továbbiakban "nem hivatalosan" ugyan, de jelen volt az
országgyűléseken, mindaddig, amíg végül 1840-ben megtörténik a honosítás, és felveszik
őket a rendi nemzetek soraiba. 1848. május 30-án eltörlik a rendi nemzeteket, majd a
kiegyezés korában az örménység bizonyos mértékben veszít pozíciójából, de a kultúrában, a
gazdasági életben megmarad jelentős szerepe, és nagy mértékben hozzájárul Erdély
civilizációjának és kultúrájának a fejlődéséhez.
Az előadásokból sok mindent megtudhattunk az örmények történelméről, kultúraalapító
szerepéről. Változatos témák voltak "feltálalva", az örménymagyar papoktól a
gyógyszerészképzésen át, egészen az örmény családnevek genealógiájáig, és a
szilágysomlyói örménymagyarok történetéig. Érdekes előadást hallottunk Lászlóffy Csabától,
aki a 13 aradi vértanú közül Kiss Ernő örmény származású hősről tartott beszámolót, vagy
László Ferenctől, aki Örménymagyar sportolók Erdélyben címmel sok anekdotával
fűszerezett előadást tartott. De számomra nagyon jelentős volt dr. Veress Éva Miért élnek
sokáig az örmények? című szabadon megtartott és bizonyítékokkal "alátámasztott" előadása
is, amelyeket édesapja, dr. Veress István híres kertjéből hozott. Biztató jelnek számított a
fiatalok részvétele az előadásokon, mint például Fegyveresi Zsolt vagy Kiss Tibor, akik
érdemben felzárkóztak a többi előadó sorába.
A délelőtti és délutáni előadásblokk szünetében a konferencián jelenlevők közös imán vettek
részt a Szent Mihály plébánia udvarán, majd megtekintették Szervátiusz Jenő és Tibor
kiállítását. Ezután került sor a sajtótájékoztatóra, ahol a konferencia szervezői mellett jelen
volt Budapestről Weinwurn Árpád, a Fővárosi közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és
Vallásügyi Bizottságáriak elnöke is. Itt tudhattuk meg, hogy a Román Örmény Szövetség
nem képviseli az örménymagyarok gondjait, bajait, mondhatni, el sem ismerik létezésüket.

Ezért döntött úgy az örménymagyarság képviselete, hogy a sok kis örménymagyar szervezet
és alapítvány hozzon létre egy országos civil szervezetet, amelynek beiktatási procedúráját
több mint egy hónapja el is indították Kolozsváron. Ám a törvényszék, különböző okokra
hivatkozva, azóta sem adott választ, holott törvény szerint a beiktatásnak öt napon belül meg
kellett volna történnie. A szervezet Magyar Örmények Romániai Szövetsége névre hallgat
majd, és hét alapító szervezete van. Egy rövid beszélgetés erejéig a konferencia vendége volt
Semlyén Zsolt, budapesti vallásügyi államtitkár is. A szombati nap tapasztalatait leszűrve,
élményekben és tudással gazdagodva térhettünk haza, köszönet érte a szervezőknek,
elsősorban Bálintné Kovács Júliának és dr. Issekutz Saroltának, a kolozsvári és a budapesti
örménymagyar társaság elnökasszonyainak.
Köllő Katalin
******

Kedves Olvasóink!
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz!
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadvány
összeállításához, amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket
szeretnénk összegyűjteni.
Hosszantartó és felelősségteljes munka ez.
Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki örmény
gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe.
Kérjük: a nevet, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény
családok leszármazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos
fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid leírását (negyed - vagy fél oldalon),
Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel
kapcsolatban valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában.
Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges
dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk.
Kiket keresünk?
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s
akikről illik, vagy illenék tudnunk:
a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, gazdasági,
oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű
alakjait.
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem
könnyű munka.
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely
eldönti, hogy végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című
kiadványba.
Segítségüket előre is köszönjük!
Postacím: 1251 Budapest Pf. 70.
E-mail magyar.ormeny@matavnet.hu,
fax: 201-2401.
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Szamosújvár tárt karokkal fogadta az örménymagyar vendégeket
Nem véletlenül maradt Szamosújvár az utolsó "állomás" a IV. Örménymagyar Konferencia
résztvevői számára Az örmények "bölcsője" most is kitett magáért. Érdekes, a vendégek
fogadásának ezúttal a mindig meleg hangulatú és meghitt Téka Művelődési Alapítvány adott
otthont. Ki is tettek magukért a vendégszerető házigazdák, élen Balázs-Bécsi Attila tanárral és
Lengyel Marikával. Igaz, reggel 9 órától a Budapestről és Kolozsvárról érkezett vendégek
először a főtéri Örmény Székesegyházban szentmisén vettek részt, amelyet Szakács Endre
helybeli örmény-katolikus plébános celebrált. Utána megtekintették Rubens híres festményét,
majd Válaszútra utaztak, hogy meglátogassák a Kallós Alapítvány gazdag és hagyományőrző
néprajzi múzeumát. Közben a második utcabeli Téka- klubban sor került Lengyel Ákosné „A
sokszínű Erdély” című kiállításának megnyitására. Közel száz szőttesből, faliszőnyegből,
kalotaszegi, széki, szász, román és örmény viseletből áll a kiállítás gazdag és változatos
anyaga. Igazi művelődési esemény, amelyet nagyszámú érdeklődő tisztelt meg. Délben a
vendégek megismerkedtek a városközponttal, a város történelmi és építészeti remekműveivel
és felkeresték Szongott Kristóf emlékplakettjét, ahol koszorút helyeztek el. A városi sétát a
tevékeny és mindig munkára kész helybeli 51. sz. Czetz János cserkészcsapat szervezte.
Valódi történelemórának lehettünk részesei.
Szamosújvárott sem maradtak el a könyvbemutatók és a történelmi, néprajzi és népművészeti
előadások. Ezúttal helybeli és dési előadók szerepeltek napirenden. Mindnyájan érdekes,
vonzó és tanulságos műsorral lepték meg a népes hallgatóságot.
Vasárnap este a szamosújvári Téka-házban jól sikerült baráti összejövetellel zárultak a
negyedik alkalommal megrendezett Örménymagyar Konferencia munkálatai, ahol mindenki
jól szórakozott. Mindenki a viszontlátás reményével távozott.
Erkedi Csaba

******

"Kincses Kolozsváron" vendégeskedtem...
avagy gondolataim a konferencia kapcsán
Mint minden kisgyerek, én is gyűjtögettem a "kincseket": szalvétát, gyufacímkét,
képeslapokat, stb. Képeslap-gyűjteményem legkedvesebb darabja egy megsárgult,
szakadozott szélű kép volt, rajta egy szép lovasszobor, a háttérben karcsú tornyú templom.
Sokszor és sokat nézegettem. Kincses Kolozsvár főterét ábrázolta a Mátyás szoborral. A
gyermeki képzelet kigyúlt: Kolozsvárt elképzeltem csillogó-villogó városnak (mint a
mesében, minden ezüstből-aranyból volt) s a mesebeli király, az igazságos Mátyás testet
öltött a szoborban. Megragadott a daliás, a diadalmas király, a hadvezér személye, akiről sok
mesét, történetet hallottam. Későbbi irodalom-történelem tanulás során - ha Hunyadi Mátyás
szóba került - lelki szemeim előtt mindig ez a szobor jelent meg.
I. Mátyás (1443-1490) Hunyadi János kormányzó és Szilágyi Erzsébet fia. Prágai fogsága
után a rákosi királyválasztó gyűlésen a köznemesség és a főrendek nagy része uralkodóvá
választotta (1458) a nándorfehérvári győző fiát. Uralkodása első éveiben még nem szilárd a
trónja. Többször is összeesküvést szőnek ellene, III. Frigyest támogatják vele szemben.

Mátyás fegyveres harc nélkül oldja meg a válságot: 1462-ben békét köt a császárral.
Megállapodásuk értelmében hazakerül a korona, Mátyást 1464-ben koronázzák meg.
Külpolitikája: hadat vezet a Havasalföldre, háborúzik a török ellen, meghódítja Boszniát. A
pápa oldalán beavatkozik a cseh belviszályba.
Ezekben az években már kibontakozik a nagyszabású államreform: a király a köznemességre
és a városokra támaszkodva központosít, az államügyeket a nagy kancellária intézi. A
gazdaság vezetése a kincstartóság feladata, átalakul az ország bírósági szervezete is.
Létrehozza az állandó zsoldos hadsereget. (Fekete sereg.) Reformsorozata anyagi hátterét az
új adórendszer biztosítja, a jobbágyoktól szedett földpénz, hadiadó, stb. A király évi
jövedelme csaknem egymillió forintra nőtt, alig marad el a jóval gazdagabb Franciaország
uralkodójáétól.
III. Frigyessel hol háborúzik, hol szövetségben áll. 1458-ban Mátyás még Bécset is beveszi.
Sokat tesz a kultúráért: reneszánsz építkezések (Buda, Visegrád, stb., iskolák, a Corvinakönyvtár.) Törvényes fiú utód nélkül hal meg.
A szobrot először 1998-ban volt szerencsém látni. Lenyűgözött Fadrusz János 1904-ben
készült alkotása. Az arc fenséges, délceg alak, a hatásos mellékalakok, mintha élnének.
Döbbenettel hallottam, hogy Funar le akarta bontani egy "régészeti ásatás" ürügyén. A
kolozsváriak testükkel élőláncot alkotva védelmezték, így az ötlet meghiúsult.
Akkor - átutazóban - Kolozsvárból csak keveset láttam. Amikor megtudtam, hogy az idei, IV.
konferencia helyszíne Kolozsvár lesz, felragyogtam: gyermekkori álmom valósággá válik, a
konferencia résztvevőjeként három napig Kolozsvár lakója lehetek.
A konferencia témája: "Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza
fényre derüljön és kincses legyen".
Évek óta foglalkozom családfakutatással, mivel a családomnak erdélyi örmény gyökerei
vannak. Megkülönböztetett érdeklődéssel vártam az előadásokat, remélve, hogy sok érdekes
információt kapok.
Az örmények ősei a királyszékes Aniban laktak, amelynek egymillió lakosa és 1001
temploma volt. A Kelet e híres nemzete terjesztette a műveltséget, fejlesztette a tudományt,
irodalmát híressé tette, ápolta művészetét, messze terjedő, virágzó kereskedelemmel bírt és
létrehozta a világ első keresztény államát. De az őket körülvevő népek: törökök, tatárok,
arabok, perzsák bosszút álltak rajtuk, mert a keresztény örmények a keresztes hadjáratok
pártjára álltak, azokat pénzzel, harcosokkal, tanáccsal gyámolították. A támadók feldúlták a
tudomány csarnokait, kíméletlen kezük kardélre hányta a görnyedező öreget éppúgy, mint a
pólyába takart csecsemőt. Aztán a fényes Ani felé indultak, ahol a nemzet színe-java lakott,
hogy lerombolják. Sokaknak még volt annyi idejük, hogy elmenekülhessenek. Minden férfi
két tarisznyát vett elő, egyikbe tette az olvasót, az imakönyveket, a különösen kedvelt
"saragánokat", hogy az idegenben is anyanyelvükön dicsérhessék az Urat. A másikat
telerakták arannyal, ékszerekkel és drágakövekkel, aztán kezükbe véve a vándorbotot,
elindultak. Így hagyták el 1239-ben fényes márványpalotáikat és könnybe lábadt szemmel
mondtak végső búcsút a hazának, az Ararátnak, a paradicsomnak.
"Egy, kinek megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda szerint, egyszer nehéz időkben,
mikor másként nem lehetett, mint mentenivaló legfőbb kincsét egy közösségnek, a Szentírást
lapjaira szedték szét és a szertefutók egyenként így menekítették magukkal; ki-ki egy
elbírható hányadát-részét a nagyszerű teljességnek; elbujdostak vele havasok havába,
mocsarak békanyála alá, az esendőség fekete árnyai közé menekülve. Aztán a veszély
múltán, amikor végre összegyűlhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még
mindig remegve, dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő népszámlálásuk. A nagy és
megnyugtató "megmaradtunk"- kiáltás..." (Lászlóffy Aladár)
Először a Krim félszigetre mentek, amely akkor a keresztény genovaiak fennhatósága alatt
állott. Ott több helységben telepedtek le, de a tatár betörése miatt kénytelenek voltak

Lengyelországba és Moldvába átmenekülni. Kezdetben ott jól ment a dolguk, később
azonban a vajdák kimondhatatlan kínzásokat mértek rájuk azért, hogy hagyják el vallásukat,
nyelvüket és szokásaikat. Az örmények inkább az országot hagyták el. A török éppen azon
időtájban nyomult nagy sereggel délről, Moldván keresztül Lengyelország felé, míg az
örmények nyugatra, az erdélyi havasok, a besztercei- és a csíki-hegyek közé húzódtak,
ahonnan 1672-ben Apafi Mihály fejedelem behívta Erdélybe és szabad kereskedelmi joggal
ruházta fel őket.
Többszáz évi száműzetés után Erdély földjén találtak hazát. Fellendítették a kereskedelmet,
két várost alapítottak (Szamosújvár és Erzsébetváros) és két települést gazdagítottak
(Gyergyószentmiklós és Csikszépviz). Városaikban tízével-húszával állították fel a gyárakat.
E gyárakban készült a híres piros és fekete szattyán, amiből a magyar nemesség "magyar
csizmát" készíttetett.
A 1V. konferenciát jubileumok jegyében szervezték: l672 - az erdélyi letelepedés időpontja;
2001- az örmény kereszténység 1700 éves évfordulója.
A Szt. Mihály plébánia adott otthont a konferenciának.
A szervezők tablókon-fényképeken nagyszabású kiállítást produkáltak "Emlékképek a letűnt
időkből" címmel. Zenés irodalmi műsorral kezdődött az első nap. Senkálszky Endre
megrendítő versmondása volt rám a legnagyobb hatással. A második napon elhangzott
előadások felölelték az erdélyi örmények színes, sokrétű tevékenységét, "akik hatottak,
alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen."
A konferencia színvonalát fémjelzi, hogy Kossuth-díjas költő; akadémikus; teológiai
professzor; a Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem karának prodékánja; aranytollas
sporttörténész; Német Lajos-díjas művészettörténész, stb. tartott előadást (felsorolás a
teljesség igénye nélkül.)
Jelenlétével és hozzászólásával megtisztelte a konferenciát Dr. Semlyén Zsolt államtitkár úr,
aki Csíkszeredába menet megszakította útját, hogy üdvözölje a konferencia résztvevőit.
Délben közös ima volt a plébánia udvarán. Czirják Árpád érseki helynök, pápai prelátus szép
ajándékkal lepte meg a konferencia résztvevőit (a Szervátiusz Múzeum legszebb darabjairól
készült fotósorozattal). Könyvbemutató, sajtótájékoztató.
Harmadik nap reggel szentmise a szamosújvári örménykatolikus székesegyházban. A helyi és
gyergyószentmiklósi egyházi kórust hallgatva, bizony kicsordultak a könnyeim. A Rubenskép és az altemplom megtekintése szintén hatalmas élmény volt számomra.
A szamosújvári városnézés, a temetői séta, a válaszúti Kallós Zoltán múzeum, a tékások
zenés-táncos műsora, a fenséges ebéd-vacsora, a "Sokszínű Erdély" című kiállítás
megtekintése a szervezők ötletgazdagságát és szeretetteljes, sok munkáját dicsérik. Köszönet
érte ezúton is.
Mivel szállásunk a református egyház vendégházában volt, reggel és este busszal utaztunk a
konferenciára. Tágra nyílt szemmel néztem a várost, kerestem gyermekkori álmaimat.
Kolozsvár nagy részén - busszal végigutazva - kincsek helyett hatalmas panelépületeket, a
járdát szegélyező oszlopok piros-sárga-kékre festett sorát, ugyanilyen szín összeállítású
villany girlandokat láttam. Funár "mesterien" dekorálja a várost, a magyar múltnak a
műemlékein kívül írmagja sem maradt.
A Főtér gyönyörű.
A Szt. Mihály templom, előtte a szobor, körben a szépséges épületek összhangja a magyar
múltat idézi.
De ... mint egy rút seb, éktelenkedik a szobor előtt a két gödör, amelyben egy munkás éppen
falatozik, és amely négy éve pontosan akkora volt, mint most. Szerencsére csak látszatmunka
folyik, de ez is igen nyomasztó.
Végtelenül elszomorodtam, amikor megláttam, hogy a Mátyás-szobor talapzata össze van
firkálva. Mátyás tekintélyét mutatja, hogy az otromba firkáló "művét" csak hátul merte

produkálni, talán félt a szobor szeme elé kerülni. (A jellemtelen, gyáva ember mindig hátulról
támad.)
A negyedik nap reggelén végre sikerült eljutnom a Házsongárdi temetőbe is, ahol nemzeti
múltunk nagyjai előtt tisztelegve eszembe jutott Eszterházy János szép mondása: "Csak az a
nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát
adó munkássága."
Kiegészíti ezt a gondolatot Ipolyi Arnold: "Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal
saját síremlékét készíti."
Vonatkozik ez mind a magyar, mind a magyarörmény múltra és emlékekre. Az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület társszervezeteivel együtt próbálja menteni a még
menthetőt.
A magam nevében köszönöm eddigi tevékenységüket, köszönöm a sok értékes előadást és
élményt, amellyel ismereteimet gyarapították, személyiségemet gazdagították.
Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit
Budapest 2001. szept. 24.
******

Október hősei
baraczházi CAPDEBO GÉZA - honvédhuszár főhadnagy
* 1830. aug. 9., Baracháza, - + 1916. okt. 9., Magyarbánhegyes. 1850. jan. 14. besorozzák az
újjáalakuló cs. 2. huszárezredhez. 1890-ben huszárezredesként nyugalmazzák. Gudenus: 38. Bona: H/243.
gáttájai GOROVE ANTAL - honvéd őrnagy, zászlóalj parancsnok
* 1822. okt. 30. Kisgyán (Bihar m.), - + 1881. nov. 27. Budapest. Közlegényként besorozzák
a cs. hadseregbe. 1870-től a katonai feltörvényszék elnöke, 1871-től alezredes. 1877-ben
nyugalmazzák.
Gudenus: 130. - Bona: T/241; -Ö-H.
eleméri és ittebei KISS ERNŐ - honvéd altábornagy
* 1799. júl. 13. Temesvár, - + 1849. okt. 6. Arad. 1848. dec. 22-től altábornagy,
Magyarország főhadparancsnoka (az Országos Főhadparancsnokság parancsnoka). A világosi
kapitulációig több ízben ideiglenes hadügyminiszter, márc. 9-én 2. osztályú érdemjellel
tüntetik ki. ARADI VÉRTANÚ.
Gudenus: 217 . - Bona: T/369; - Ö-H.
rétháti KÖVÉR VINCE - szolgabíró
* 1821. júl. 19.; - + 1848. okt. 22. Kisfalud. Meggyilkolták a felkelő románok a kisfaludi
határban. Gudenus: 255.
szkárosi LÁZÁR VILMOS - honvéd ezredes
* 1815. Nagybecskerek, (Torontál m.), - + 1849. okt. 6. Arad. Június közepétől
hadosztályparancsnok, VII. 30-tól a 9. hadtest parancsnoka. ARADI VÉRTANÚ.
Gudenus: 283. - Bona: T/428; - Ö-H.
erzsébetvárosi LUKÁCS SIMON
* 1791. Erzsébetváros, - + 1848. okt. 24. Preszaka, Béla fia kivételével a fellázadt románok
egész családjával együtt meggyilkolták.
Gudenus: 293.

terpesti MARKOVITS VINCE - honvéd százados
* 1826. aug. 9. Nagyvárad (Dombegyháza?) - + 1902. okt. 12. Budapest. Aradon halálra,
majd négy év várfogságra ítélik. 1851-ben kegyelmet kap.
Gudenus: 320. - Bona: K/391.

******

Kiállítás megnyitó a II. kerületben
Október 3-án, hétfőn a II. kerületi Horvát utcában "Az 1848-49-es szabadságharc
magyarörmény hősei" címen nyílt kiállítás.
A megnyitó ünnepségen először Fancsali Bence klarinéton játszott. Mögötte egyik oldalt a
lebontott aradi szoborcsoport képe, másik oldalt az EÖGYKE emlékünnepségekről már jól
ismert kopjafája. Középen pedig az aradi vértanúkat ábrázoló domborművek, Domonkos Béla
szobrászművész sorozata. A kiállítás ezen kívül számos tablóval, képpel, szépen elrendezve
és áttekinthetően mutatja be az 1848-49-as szabadságharc eseményeit, örménymagyar
résztvevőit, hőseit.
A szép, zenés bevezető után dr. Issekutz Sarolta, a II. Kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat, valamint a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása elnöke
nyitotta meg a kiállítást.
"Nekünk, magyarörményeknek, akik - jövőre lesz 330 éve - hogy betelepültünk magyar
földre, és magyarrá váltunk, nagyon fontos ünnep 1849 október 6. Emlékezünk őseinkre,
többünk családjának tagjaira, hiszen büszkék lehetünk azokra, akik már a 19-ik század során
magyarrá váltak, nemcsak szóban, hanem tettekben is." - mondta az elnök asszony, majd
előadását így folytatta:
"Hiszem, hogy leszünk, mert annyira összekovácsolódott a 20. század végi, 21. század eleji
magyarörménység, hogy nem fogja hagyni, hogy ősei örökségét az utókor ne ápolja, ne
gondozza. Ebben, természetesen, mi is részesek leszünk."
Szeretettel köszöntötte Domonkos Béla szobrászművészt, aki az aradi vértanúk, valamint
Czetz János honvédtábornoknak domborművét a kiállítás rendelkezésére bocsátotta. Bencze
B. György II. kerületi polgármester a kiállítás megnyitójára meleg hangú méltató levelet
küldött.
Várady Mária színművésznő ifj. Ábrányi Kornél Október 6 című versét mondta el, amelyet a
költő az aradi vértanúk kivégzésének 34-ik évfordulójára írt, majd Ady Endre Október 6 című
verse következett. Később a művésznőtől hallhattuk még Wass Albert : Emlékezés egy régi
márciusra című megrendítő versét is.
Ezután Fogolyán Kristóf előadásában következett fuvolán Bach d-moll scherzojának
előadása, majd a témához illően dr. Kedves Gyula hadtörténész kiállítás megnyitója. A
történész beszédében az 1848-49-es, magasrangú örménymagyar származású katonák,
vezetők képének érdekes oldalát világította meg, azt, hogy milyenképpen befolyásolta,
hogyan hatott tetteikre, viselkedésükre személyes életük, vagyoni helyzetük, hogy mit
jelentett például az, ha egy főtiszt képes volt saját anyagi erejéből is hozzájárulni a hadsereg
működéséhez.
Dr. Kedves történész készítette elő és szerkesztette a Budaörsi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat kiadásában idén megjelent kötetet Czetz János: Emlékezéseim címmel. Ezt
Fancsali János mutatta be (a könyvet lapunk 2001. májusi számában ismertettük.).
Következett az aradi vértanúk emlékének jelképes, immár hagyományos megtisztelése. A
kiállító teremben álló kopjafát ezúttal Sasi Nagy Istvánné (Czetz leszármazott), Bacsó Zoltán
(II. kerületi képviselő) és dr. Issekutz Sarolta koszorúzta meg, a kopjafa lábánál pedig ott

pislákoltak a gyertyák. Fényük nem csak a halálra való emlékezést, hanem a továbbmutató
világosságot is a terembe hozta.
******
A Fővárosi Örmény Klub szeptember 20-i találkozóján Beder Tibor tartott előadást
"Törökországban jártam" címmel. Élénk, videó vetítéssel kísért előadása során számos,
érdekes élményt mesélt el a gyalogos utazó. Később a jelenlévők megnézhették a kolozsvári
konferencia egyik részletét is videofelvételen: Semlyén Zsolt államtitkár beszédét, amelyet a
Szent Mihály plébánia termében a konferencia közönségéhez intézett. (Az előadás szövegét
lásd lapunk 8. oldalán.)
Beder Tibor előadása során felidézte azt, amit ezen a kolozsvári konferencián mondott. Így
most az ott elhangzott beszédéből közlünk részleteket.
******

Hogyan él bennem az örménység?
1. Gyulafehérvártól északra nyolc kilométerre, a Maros jobbparti teraszán áll a Jékely által
gyönyörű versben megörökített marosszentimrei gótikus református templom.
Úgy állt ott figyelmeztetően, akár az örmények szent hegye, az 5122 méter magas Ararát, a
török állam területén. A marosszentimrei templomot a Nagyszeben ostromára induló Mezid
bég török serege felett aratott 1442-es győzelem emlékére emeltette a kereszténység ünnepelt
hőse, Hunyadi János.
A kis templomnak ma már nincs gyülekezete, a hajdani magyarság már rég kihalt, még
mutatóban sem akad egy a faluban. A templom falai omladoznak, ablakai és kövei
töredezettek, harangja pedig már rég nem hirdeti Hunyadi 1456-os nándorfehérvári diadalát,
amelynek emlékére a pápa világszerte elrendelte a déli harangszót. Ha a marosszentimrei
templomra gondolok, mégsem a romlás fájdalmát érzem benne, hanem az 545 évvel ezelőtti
győzelem mámorát.
Tudom, hogy közöm van hozzá, olyanformán, ahogy az elfoglalt és megszállott
Kolozsvárhoz és Szamosújvárhoz is, hiszen köveikbe, faragványaikba beépültek elődeink
álmai is. Ezek az álmok pedig azt sugallják, hogy mi nemcsak múltjában, régi épületeiben,
omladozó szentegyházaiban, a világtól elzárt falvaiban és árva temetőiben vagyunk jelen
Erdély földjén, hanem az itt élő, közel kétmillió magyar és az általuk virágzó magyar kultúra
okán is.
Ez a kis templom arra figyelmeztet, hogy ha elődeink álmát meg akarjuk valósítani, úgy csak
a győzelemre kell összpontosítanunk. És ebben mindenkinek a maga lelkiismerete szerint kell
eljárnia. /.../
Hogy van az, hogy ahányszor csak átmegyek Marosszentimrén és megpillantom az omladozó
falu gótikus református templomot, átjár az otthonosság érzete, és sokkal jobban érzem
magam itt, mint egy hasonló nagyságú erdélyi román faluban?! Mert itt van valami, ami a
másik faluból hiányzik. És annak a valaminek a neve: többlet.
A többlet itt repdes a levegőben, az elhagyott templom köveiben, üres ablakaiban, itt van
vele, körülöttem és bennem. A tekintetünkben, a mozdulatainkban, a kérdéseinkben, a
szívünkben és a lelkünk mélyén.
2. A kilencvennyolc éves korában meghalt édesanyám szülőfaluja, Lisznyó, és a
hegyoldalban fekvő temető jut az eszembe. Immár harminc éve is elmúlt annak, hogy
halottak napján minden évben kimentünk a "sírokhoz", ahogy ő nevezte, hogy az elődök
sírját rendbe hozzuk, és elhelyezzük a kegyelet és emlékezés virágait. Köztük anyai dédapám,
Bedő Károly, volt járási szolgabíró és felesége, dédanyám, Zárug Mária örmény származású

tanítónő sírjára, aki 1828-ban született és 1896-ban, 68 éves korában halt meg. Csak felnőtt
koromban eszméltem rá - az erdélyi örmény településeket, Szamosújvárt, Erzsébetvárost,
Gyergyószentmiklóst és Csíkszépvizet járva, - hogy Zárug Márián keresztül nekem is közöm
van az örményekhez. Nagyapám, aki ráeszmélésem előtt pár ével, 87 éves korában halt meg,
a sírba vitte édesanyja, Zárug Mária személyére, létére, eredetére vonatkozó minden
információt, és a családi iratok között sem találtam egyetlen rá vonatkozó mondatot sem.
Mindent, amit róla tudok,1903-ban született édesanyámtól hallottam, akinek születése előtt
hét évvel dédanyám már halott volt.
Ő az uzoni Temesvári báró testvérének leánya volt, Gyergyószentmiklósról származott.
Uzonban házi tanítója a Temesvári gyermekeknek, csak magyarul tudott, de nagyszülei még
beszélték az örmény nyelvet. Itt ismerkedett meg dédapámmal, aki Lisznyóba vitte férjhez.
Lám, a 200 évvel előbb élt ükanyámnak a szülei még örményül beszéltek, ami aztán
fokozatosan kimaradt, és helyét a magyar nyelv foglalta el. Ha mai világunk forgatagára
gondolok, úgy unokáim már fényévnyi távolságra kerülhetnek hajdani örmény őseiktől.
Mégis, ahányszor csak ott vagyok a temetőben, a legszebb virágokat mindig az ő sírjára
helyezem, és elhalt őseim közül őt érzem a legközelebb magamhoz. Mert ő a sokat
szenvedett, hazánkba települt örmény népet idézi nekem, azt, amely magyarrá válása után is
ragaszkodott őseihez.
3. A világ majdnem minden részén találkozunk velük. Őseik a királyszékes Aniban,
Örményország akkori fővárosában - laktak. /.../
Először a Krím félszigetre mentek, amely akkor a keresztény genovaiak fennhatósága alatt
állott. Ott több helységben telepedtek le, de a tatár betörések miatt Lengyelországba és
Moldovába menekültek. Kezdetben ott jól ment a dolguk, később azonban a moldvai vajdák
kimondhatatlan kínzásokat mértek rájuk, azért, hogy hagyják el vallásukat, nyelvüket és
szokásaikat.
Az örmények inkább az országot hagyták el. /.../
Talán nincs még egy nép, melynek történelme jobban példázná a megmaradásért folytatott
szívós küzdelmet. A Kr.e. 612-ben alakult örmény rabszolgatartó állam hatalma csúcspontján
a Káspi-tengertől a Földközi-tengerig terjedt. Ázsia e térségének legjelentősebb állama volt,
amely az Ázsia felől a Földközi-tenger felé vezető legfontosabb kereskedelmi utak
csomópontjában feküdt. Épp ez okozta vesztét is.
Perzsa, makedón, hellén, római, majd ismét perzsa, majd arab, török uralom alá került. Az
1555-ben kötött török - perzsa egyezmény értelmében, keleti részét Perzsiához, a nyugatit
Törökországhoz csatolták, és majd csak 363 év elteltével, 1915-1920-as években alakult újra
Örményország a Szovjetunió fennhatósága alatt. Igazi függetlenségét csak a szovjet
birodalom szétesése után nyerte vissza. A hajdani főváros, Ani, Aniköy (Anifalva) néven ma
Törökország területén fekszik, és jelentős idegenforgalmi látványosság. Ugyancsak ide került
az örmények szent hegye, az Ararát is, és a hajdani Örményország közepét jelölő Van-tó is.
4. Ha jól számítom, 762 éve annak, hogy az erdélyi örmények őseit elűzték Ani városából.
Dédanyám révén én a huszonötödik generációhoz tartozom. És még mindig ott van bennem
az örménységhez való tartozás tudata is. Mindezt egy pár látható jelnek tulajdonítom: a
lisznyói temető sírkövének (amelyen ott van Zárug Mária neve), édesanyám pármondatos
emlékezésének és az erdélyi örmény településeknek. Mert csak ez maradt belőle, de ez elég,
hogy segítségével egy régmúlt világot építsek fel magamnak. Ebben segítenek az itt élő
örmény közösség önismereti és önmegtartó rendezvényei, amelyek elindítói között szintén
sok a késői leszármazott.
Meddig él az ember, és hogyan él benne az a többlet, amit génjeiben hordoz?! Hogyan él
bennem az örménység?!

Az ember addig él, amíg meg nem hal, de még utána is fennmarad utódai, rokonai, ismerősei
emlékezetében, amíg ők is meg nem halnak.
Az idő rostáján mindenki kihull egyszer, de a közösség, melynek cselekvő tagja volt
valamikor, nyelvében, szokásaiban, cselekvéseiben, vagy csak tudatában tovább éltet
mindenkit. Olyanformán, ahogy bennem is tovább él dédanyám emléke.
Erdélybe érkezésükkor anyai részről való dédnagyanyám ősei örmények voltak, később
örménymagyarokká, majd a századfordulóra (1800) magyar-örményekké váltak, hogy
bennem székely-magyarrá lényegüljenek. De Zárug Mária révén van bennem örmény rész is,
ettől jobban érzem magam, és gazdagabb vagyok. Mert őáltala nekem is közöm van az
örmények több évezredes kultúrájához, amely a megmaradásért vívott szívós küzdelem
példaképévé magasul előttem.
És ha évente egyszer-kétszer megállok a több mint kétméteres sírkő előtt, hogy virágot
helyezzek reá, a marosszentimrei református templom tornya jut eszembe, amelyet a
magyarok győzelmére emeltek öt és félszáz évvel ezelőtt.
Tudom, érzem, hogy ott áll előttem, a közelemben, és várja szavaim.
"Drága dédnagyanyám! - mondom neki - Ez a sírkő, melyet a Te neveddel jelöltek meg,
akárcsak a marosszentimrei templom tornya, a győzelmet hirdeti. A Te győzelmedet is.
Hiszen Te nem haltál meg, mivel bennem újra élsz, és hét unokám közül - akik neked
szépunokáid -, majd csak találok egyet, aki tovább viszi az emlékezés fonalát. Sokat
segíthetsz majd abban a küzdelemben, amelyet létünkért és megmaradásunkért folytatunk
Erdély földjén, nap mint nap.
Mert, amíg csillag lesz az égen, fű a mezőn, amíg az erdőben fa nő és a Nap koronája világít
ránk, nem adjuk fel jogos küzdelmünket. Örökké élj hát bennünk, és Isten éltessen, drága
dédi!"
Csíkszereda, 2000. IX. 11.
Beder Tibor
******

Saját ruhában saját tánc...
(kolozsvári konferencia-morzsák)
Szeptember elején kérdezte valaki Budapesten:
- Tulajdonképpen mit csináltok? Fölidézgetitek a múltat? Csak vájkáltok abban, ami elmúlt?
És hol a mai világ?
Utazás közben az autóbuszon Kolozsvárig vájkált bennem a kérdés. Meg sem fordult a
fejemben, hogy a kérdezőnek igaza lehet... Részt veszek mindabban, amit az EÖGYKE tesz,
tudom, hogy nem öregedő filatelisták nosztalgiázása folyik. De: miként tudnék az illetőnek
röviden, csípősen s mégis érthetően válaszolni?
Kolozsvár hozta a megoldást s a döntést is: nem kell a furcsa kétségekre válaszolnunk.
Tegyük a dolgunkat.
Aznap, szeptember 14-én pénteken délután Kolozsvár Főterén végigpillantottam a
palotasorokon, a Szent Mihály templom félig fenyők mögé búvó, gyönyörű alakján, s elszállt
belőlem az a gond, hogy hát a mi magyarörmény-örménymagyar együttléteinkben "hol a mai
világ"? Gyönyörködtem a kincses város létezésében.
A református egyház Diakónia Szállójában csomagunkat gusztusos, mértéktartóan (némi
"református puritanizmussal") kialakított, jó hangulatú és tiszta szobákba tettük le, aztán
gyerünk vissza a Főtérre! A Szent Mihály-plébánia hittantermében kiállítás-megnyitó, műsor,
a másnap reggel kezdődő IV. Örménymagyar konferencia felvezetése.

A megjelenteket üdvözli
és felkér, hogy egy perces néma felállással adózzunk a newyorki áldozatok emlékének. Hát igen: alig három napja történt... Némán felállunk. Erdélyi és
magyarországi örménymagyarok, magyarörmények, érdeklődők... nem sorolom.
S abban az egy perces némaságban már tudtam, hogy nem töröm tovább a fejem budapesti
ismerősömnek adandó frappáns válaszon. (Olvasóimat is kérem: ne az azóta folyamatosan
megjelenő pletykák, politikai spekulációk és ízetlen "magyarázatok" felől emlékezzenek arra
a szeptember 11-ére. Lehet egy sátánian kitervelt iszonyatot "magyarázgatni"? Olyan ez az
egész, mint amikor a szervezet védelmére álló fehérvérsejtek megbolondulnak, és zabálni
kezdik a vörös vértesteket, amelyek viszont az élet, a működés hordozói.)
Szombat reggel, kezdődik a konferencia. Valóban, jórészt a múltat böngészik a IV.
Konferencia előadói, különböző témákban és szempontokból azt közelítik meg, miszerint
voltak Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derül jön,
s kincses legyen (a konferencia jelmondata hangzott így). S ez a múlt, lám, oly tragikusan és
egyetlen pillanat alatt összekötődik a jelennel. Az egyensúly a világban felborul - nem
először. A fagociták nekitámadnak saját, hemoglobinos éltetőiknek, a vörös vértesteknek,
pedig ez utóbbiak nélkül nem működik az a szervezet, amely a fehér vérsejteket is létrehozza.
Mi az a globalizáció, amelyről igen gyakran oly sok butaságot mondunk, hallunk? Vajon csak
földrajzi kérdés? Őrült politikusok mániája? Aki e latinizáló szó hallatán azonnal a
hamburgert kezdi el szidni, és eszébe sem jut egyéb, az nézze meg a Föld gömbalakját:
miként vándorol körbe egy felhő a sztratoszférában s miként hozza el - esetleg évek alatt - a
máshol levegőbe bocsátott mérgező anyagot ide, hozzánk... vagy vizsgálja meg ezt a "golyót"
úgy, hogy megfordítja. Ekkor Ausztráliában élő ismerősünk kerül "fölülre" s a mi, állandóan
középpontnak vélt Európánk lesz "alant"...
Vagy nézzen körül az amúgy kék-sárga-pirosra festett Kolozsváron: az újságos pavilonokban
magyar veszélyről szóló román lapok mellett kulturális túlélésről szóló magyar lapok, meg
világlapok: divat, női bájak, macho, fitness, wellness, a "hogyan rendezzük be elegánsan
családi házunk 250 négyzetméterét" és a "milyen illatszert használjunk, ha hódítani akarunk"féle cikkekkel, illusztrációkkal, tanácsokkal teli... Románul, angolul, franciául... (akárha egy
budapesti újságos standot látnánk).
A konferencián elhangzó előadások többnyire fölemelőek. Szárnyalni hagynak egy kicsit az
előbb említett, mindennapi és csökött dolgok fölött. Ha Lászlóffy Aladárt hallgatja az ember,
éles füllel, akkor érzi azt, hogy az anyanyelv otthont biztosít és gondolatokat ébreszt. Ha a
budapesti államtitkárt, Semlyén Zsoltot hallgatja, az a kedves gyanúja támad, hogy jólrosszul, de Magyarország odafigyel a határon túliakra.
Ez is globalizáció. Álmodjunk arról, hogy nem csak a terror képes határokon átnyúlva
globális lenni, nem csak a terrorellenes (politikai? hadászati?) lépések terjedhetnek ki az
egész Földre, de a jó is: az, hogy "jöjjön el a Te országod". Hátha a fehér vérsejtek
visszatéríthetők saját szerepük határáig és nem pusztítják tovább az életet, oxigént szállító
vörös vértesteket.
A tenniakarás, az építés, az oxigénszállítás... a hatni, alkotni, gyarapítani akarása rajzolódik
elő az elhangzó referátumokból.
A konferencia 3. napja, vasárnap Szamosújváron szentmisével kezdődik az örmény katolikus
templomban. A kórus úgy énekel, hogy.., hogy az ember átérzi: Isten, emberi tenni-akarás és
kulturális hagyomány itt, ezúttal zenében összpontosul. Üzen. Évszázadok üzennek, emberi
erőfeszítések üzennek a szamosújvári templomban ("tanuld meg a dallamot, mert holnap
énekkari próbát tartunk"). Az élet üzen. A vörös vértestek, amelyek szállítani akarják az
oxigént.
Aztán Válaszúton a konferencia résztvevői megnézik Kallós Zoltán múzeumát és törik a
kedvesen odakészített diót. A friss dió (még hámozni is lehetett) kedves erdélyi gesztusként

hever egy hatalmas kosárban: vegyél! Fogalmam sincs, hány ezer éve termeszti, veri és töri a
diót az ember, de itt a kosárban a friss, Válaszúton termett, egyél...
A dió amúgy hasonlít a gömbhöz és két félből áll...
Miért találkozunk és miért tartunk konferenciákat?
Erre a kérdésre igazán vasárnap, szeptember 16-án este kapom meg a választ. A konferencia
zárása után azok a fiatalok, akik kora reggel óta dolgoztak a szamosújvári Téka otthonában,
hogy száz embernek enni adjanak, akik a fél városból összegyűjtötték a száz tányért, kanalat,
villát... akik felszolgálóként leveses tálakkal rohangáltak a húsz asztal körül... azok a kedves
fiatalok előre kitervelt műsor szerint, este nyolc után táncházi műsort adnak.
Sajnálom, hogy "csak" Balázs-Bécsi Attila nevét tudom említeni; elbambultam, pedig
feljegyezhettem volna a hat-tizenkét fiatal nevét.
Néhányuknak volt módja és ideje felhúzni a táncokhoz illő széki gúnyát, rokolyát, csizmát.
Többük viszont (éppen máshol folyó szereplésből érkeztek), egyszerűen beállt táncolni.
Széki, mezőségi, kalotaszegi táncokat.
Tudja, Kedves Olvasó, hogy ez ropogós, kemény lépéseket jelent, lépésváltásokat. Csakhogy,
az egészet úgy szoktuk meg, mint szép, kedves, ősi mozdulatokat ősi ruházatban bemutató
múzeumot, jelmezes színházi előadást... Láttunk már ilyet. Színpadon, tévében, filmen,
"műv-házban", akárhol. És mindig feldobbant magyar szívünk, hogy "lám, lám, ezek a feszes
nadrágok, ezek a röppenő rokolyák, a csattanó csizma s a lágyan billenő topánka..."
...Helyett...
Életemben még ilyen őszinte, szép, fölemelő magyar táncot nem láttam.
Ezek a szamosújvári fiatalok farmerben, sportcipőben (a lányok is!) a saját ruhájukban a saját
táncukat járták. S az ember ilyenkor megérti, hogy egy ősi, népi táncmozdulatban nem az a
lényeg, miként röppen a rokolya...
Néha kiálltak egyet pihegni, közben mobiltelefonoztak egy rövidet, aztán visszaálltak a
kalotaszegi legényesbe, vagy a mezőségi botosba.
Kecses, évszázados mozdulatokkal pördül a leányka: farmerben. Ismétlem: farmerben,
sportcipőben.
Akkor hát nem a látszat, nem az immár színpadi jelmezzé ritkuló, régi viselet a lényeg. Ugye,
nem?
Balázs-Bécsi Attila csak ennyit mondott:
- A foglalkozásainkon mindig azt mondom nekik, nem az a lényeg, hogy táncoljunk, hanem
az, hogy együtt legyünk.
A tápanyagot és oxigént szállító vörös vértestek, Isten segítségével túlélnek és sikerül
helyükre, szerepükre korlátozni a fehér vérsejteket, amelyek - elszabadulva, vakon éltetőjüket pusztítják. Ez a globális remény.
Hiszen az idő is globális... Örmény őseink minden üldöztetése, magyar őseink minden
szenvedése, Kárpát-medencei, sokszínű népünk teljes múltja mennyire van távol két,
Szongott Kristóf emléktáblájának koszorúzása szeptember 16-án, vasárnap, Szamosújvárott
százvalahány emeletes felhőkarcoló elpusztításától? Mi az idő és mi a tévedés?
Sokan közülünk nem tudnak elmenni jó néhány ősük sírjához - ez a magyar, magyarörmény
múlt fájdalma. És miben különbözik ettől a ma tízéves Leslie vagy Katty fájdalma, aki New
Yorkban csak egy rommezőt nézhet, apja, vagy anyja kerestén?
A szenvedés mindig globális. De a konferencia mondandója is az, az erdélyi fiatalok
farmerben lejtett, többszázéves mozdulatai is azok.
Bárcsak néha az öröm is az lenne...
Hétfőn reggel megjárjuk egy kicsit Kolozsvárt. Húgommal kettesben vágunk neki. Elsőnek
egyenest be, a Szent Mihály templomba.

Tudja-e, Kedves Olvasó, hogy ez a templom, Kolozsvár dísze az alsó-németországi és a
prágai gótikus iskola jegyeit viseli magán? (Magyarán: onnan jöttek az építőmesterek.) Erre
húgom: s én tudom-e, hogy ebben a templomban volt apánk s anyánk esküvője 1942-ben?
Járjuk aztán az egykori Farkas utcát, a szomszédos utcákat. Barokk, rokokó, copf, reformkori
klasszicista, XIX századvégi és századfordulós szecesszió. Szép, érdekes és többnyire
mocskos, elhanyagolt épületek.
Közben arról beszélgetünk, hogy hol itt a logika? Ha valakik úgy tudják és érzik, hogy az
övék, miért bánnak vele (az egész várossal, az egész kis, néhány-megyényi országgal), mint
akik gyűlölik és legszívesebben a földdel tennék egyenlővé? Fancsali János azt mondja: ha
hirdetik, hogy Mátyás király román volt, akkor miért nem büszkék rá? Miért állítanak a
szobra elé közvécét? A logikát fölöslegesen kereső marcona gondolatokat húgom szakítja
félbe;
- Tudod, hogy itt, ezeken az utcákon volt szerelmes apánk-anyánk? Esténként, éjszakánként
ezeken az utcákon sétáltak kettesben!
- Meg a Szamos partján - teszem hozzá, bizonyságul, hogy (egy családi fényképnek
köszönhetően) én is tudok valamit.
Hazafelé a konferencia tartalmáról és az adandó következtetésekről már a buszon sokáig,
elmélyülten beszélgetünk, küldöttek, előadók, EÖGYKE-tagok. És jövő évi terveket
ízlelgetünk.
Isten veletek, kolozsváriak, Isten veled, Kolozsvár. Látjuk még egymást, mert az idő... .
globális.
dcs
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"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
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A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
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Az örmény hitvallásból - november
"A halottak feltámadásában. A lelkek és testek örök ítéletében."
Ebben a hónapban emlékezünk halottainkra. Sokan is vannak, és sokan még élhettek volna az
örmény nemzet története folyamán hosszabb életet is, ha a kegyetlenség nem fosztja meg
őket életüktől. De hitük vigasztal. Jézus feltámadt, mi is feltámadunk. Igaz, át kell esnünk az
ítéleten, hogy utána időtlen időkön át részesedjünk Isten dicsőségében, az Ő végtelen
irgalmassága szerint.
Dr. Sasvári László
******
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak,
hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16 IV.,
Jubileumi Konferencia
Dr. Száva Tibor-Sándor

Örmények és kunok a Krimben és Moldvában
Még mindig homályos az "Ani"-ból elmenekült örménység története a 13. századtól a 16.
századig. Talán ezzel is magyarázhatók azok a félreértések is, amelyek napjainkban
jelentkeztek az ún. vallási- és önkormányzati vitákon. Persze a tények ismeretében egészen
más megvilágítást kapnának a dolgok. Hogy csak az egyik legfontosabb dolgot említsük,
például azt az önazonosság-tudatot, amelyet az Erdélyben magyarrá vált örménység
évszázadokon át hordozott magában. Származásukat nem tagadták meg soha, de azért
magyaroknak vallották magukat szívükben és lelkükben. Hogy ez miért van így, ezért egy
kicsit vissza kell lapoznunk a történelemben, hogy világossá váljanak azok a tények, amelyek
később meghatározták e népcsoport további életképességét és fennmaradását. A történelmi
események jobb megértése érdekében, szükséges áttekinteni a 13. sz. kun birodalmának a
helyzetét. A kun török nyelvű nomád nép volt, akik a 13. sz. elejéig nagy területet mondottak
magukénak a Volga mentétől az Al-Dunáig. Ekkor kerültek az Európára törő mongolok

nyomása alá, és az 1223-ban vívott Kalkha melletti csatában elszenvedett vereség
megpecsételte birodalmuk sorsát. Jelentős tömegeik olvadtak be az oroszországi török
népekbe és az Al-Duna mentén a románságba, népes csoportjuk vonult a Krím félszigetre,
ahol népi önállóságukat megőrizték. Egy jelentékeny részük Moldvába húzódott, majd onnan
a Kárpát medencébe települt. Az a kevés számú kun népesség, amely Moldvában maradt, a
15. sz. végével felszívódott és csak néhány földrajzi elnevezés őrzi emléküket. A kunok
nyelve az ún. köztörök nyelvek csoportjába tartozott.
Most lássuk, mi történt ebben az időben az "Ani"-ból elmenekült örmény lakossággal. A
menekültek először a mai orosz Kazán és Asztrahány közötti részen húzódtak meg, majd
1330-ban mintegy 12000 örmény átköltözött a Krím-félsziget északi részébe. (Kaffa nevű
város és környéke, majd a későbbi Ármjánszk községnév is őrzi emléküket.) Itt kerültek
kapcsolatba az ott élő kun-török-karaim népekkel, akik magukat kipcsákoknak mondták, sőt a
környező tartományok népei ezt a részt Kipcsakisztánnak is nevezték. Az örmény menekültek
elszigetelődve az őshazától, itt éltek együtt ezekkel a népekkel közel 150 éven át, velük
kereskedtek, tőlük vettek át egy fajta életmódot és szokásokat. Teljes bizonyossággal
állítható, hogy az annyit emlegetett "churut" is török eredetű, mert ez Örményországban
sohasem volt és a mai napig sem ismert ételízesítő, de ha török embertől kérdezik ezt
manapság, az tudja, miről is van szó. Nyugodtan kérdezzenek meg örményországi
örményeket ezzel kapcsolatban, számukra ez teljesen ismeretlen fogalom.
Most elemezzük a továbbiakban, hogy mi történt a nyelv területén.
Az élő örmény nyelv több tájszólásra oszlik: két nagy csoportja van: a nyugati és a keleti. Az
előbbi a török-örmény, az utóbbi a perzsa- és orosz-örmények nyelve. Az erdélyi rész és a
lengyel örmények nyelve nem véletlenül tartozik a nyugati nyelvjáráshoz. A 150 éves
együttlét hozta meg a maga gyümölcsét olyannyira, hogy amikor a 15. sz. elején Moldvába
telepedtek, már nem azt a nyelvet beszélték, amit valamikor őseik, hanem egy kevert örménykipcsák nyelvet, amely meg is maradt a használatos hétköznapi beszédben. Hogy miért éppen
Moldvába telepedett az ismét hazát kereső örménység, az teljesen logikus, hiszen az akkori
Moldovát Kumániának hívták, és akkor még élt ott az a kun népesség, amellyel nyelvileg az
örmények már az első pillanattól tudtak kommunikálni.
A Kamieniec Podolski lengyel végvár ellen vezetett török hadjáratkor (1669) Erdélybe
menekülő örmények ezt a nyelvet hozták magukkal. Ne vezessen félre senkit az, hogy őseik
közül sokan beszéltek örményül. Nincs itt ellentmondás, mert a papokat a későbbi iskolákhoz
importálták az élő örmény nyelvterületről, akik viszont tényleg csak örményül beszéltek, és
viszonylag rosszul tudtak értekezni azokkal, akik a régi nyelvet beszélték. Ezek az iskolák
csak jóval később születhettek, hiszen annak előtte, mondhatjuk, az emberek nagy része
írástudatlan, és csak a mindenkori papság volt írástudó, akik nagy részben idegenek voltak.
Volt egy időszak a 19. század elején, amikor megfontolt szándékkal küldtek tanulókat a bécsi
mechitaristákhoz, hogy ott tanuljanak, de ezek közül is elég kevés vállalta később a papi
hivatást.
Ahol nem tudták az örményül beszélő papot és iskolát biztosítani (pl. Szépvízen) ott már az
1820-as évek után gyakorlatilag megszűnt az örmény írás és beszéd, amely nem járt
semmilyen lelki traumával az örmény lakosság körében, hiszen ők azelőtt sem értették jól az
igazi örményt. Jó bizonyítékot nyújtanak erre a szépvízi temető sírkövein levő felíratok. Ha
egy magyart ma eltemetnek, akkor a sírfeliratot természetesen magyarul írják. Az 1750-es
régi sírfeliratok egytől-egyig magyar nyelven íródtak. Ha tehát valaki ebben az értelemben
örménynek tartotta volna magát, akkor teljes bizonyossággal örményül íratta volna sírjára is a
feliratot, ha nem másért, de hogy rokonai tudják olvasni anyanyelvén a megboldogult kilétét.
Kérdésként feltehető, hogy a latinul író és miséző magyar papokkal a köznép miért nem
beszélt latinul; azért, mert nem tudták a latin nyelvet. Éppen úgy, mint a régi nyelvet beszélő

örmények!
Bécs 2001. szept. 1.
(Az előadáshoz kapcsolódóan lásd a 6. oldalon Száva T. Sándor nyelvészeti cikkét, melyet a
szerző kevéssel lapzárta előtt küldött)
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Kolozsvárról jelenti Sebesi Karen Attila:
"A kolozsvári Törvényszék 2058/C/2001. szám alatt bejegyezte a Magyarörmények
Romániai Szövetségét (M.Ö.R.SZ. - a román elnevezés rövidítése: A.R.A.M.), melyet jogi
személyiséggel 7 alapító szervezet hozott létre:
"Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság, Kolozsvár
Szentháromság Alapítvány, Csíkszereda,
Erdélyi Kárpát Egyesület, Kolozsvár
Szülőfalum Alapítvány, Ördöngősfűzes
Pro Armenia Alapítvány, Szamosújvár
Téka Művelődési Alapítvány, Szamosújvár
Örmény Alapítvány, Erzsébetváros
A szövetség székhelye: R-3400 Kolozsvár, Dornei u. 30.
A szövetséget 7 tagú igazgatótanács irányítja, elnöke: Sebesi Karen Attila. A M.Ö.RSZ.
alapvető és általános célja az örmény hagyományok, kultúra megőrzése, terjesztése,
hangsúlyozottan pedig a kettős identitású, a magyarörmények hagyományainak ápolása és
támogatása országon belül és külföldön egyaránt."
Örömmel vettük a hírt, amelyet Sebesi Karen Attila eredetileg már a kolozsvári konferencia
sajtótájékoztatóján szeretett volna bejelenteni, de - a hivatalok késlekedése miatt - ezt akkor
nem tehette meg. Üdvözöljük a M.Ö.R.Sz. megalakulását és bejegyzését
******

AZ ÖRMÉNY-KIPCSÁK NYELVI DIALEKTUSRÓL
Ha arra gondolunk, hogy a legelső örmény menekülés Ani fővárosból 1062-ben történt az
oroszországi Izaszláv hercegség területére és ez közel kb. 20.000 örmény menekültet érintett,
akik többet sose tértek vissza régi hazájukba, akkor sokkal jobban megértjük, hogy mi történt
ezek nyelvével a továbbiakban és mindazokéval is, akik valamivel később kényszerültek
ugyancsak ilyen menekülésre a történelem fintora révén. Hosszú ideig hűségesek voltak
eredeti nyelvükhöz, amit Aniból hoztak magukkal, de egy idegen környezetbe került kis
néptöredék szükségszerűen elfogadta a nagyobb népesség nyelvi befolyását, amelyeknek
hatása a különböző nyelvi dialektusokban mutatkozott meg annak függvényében, hogy
milyen népekkel voltak hosszabb ideig függőségi kapcsolatban.
A fennt említett első menekültek például Kiev, Kamieniec Podoloski és Lemberg vidékén
kaptak végleges letelepedést. Az ún. örmény-tatár nyelvjárást beszélték, amely olyannyira
hivatalos volt, hogy az anyakönyvekben is ezt használták (lásd Dr. Friedrich v.
Kraelitz-Greifenhorst : "Sprachprobe eines armenisch-tatarischen Dialektes in Polen",
Wien 1912).
Ezt a nyelvet beszélték egészen a XVII. sz. közepéig, amikor ezt felváltotta az újkori örmény
nyelv ún. nyugati változata, amelyet elfogadtak és az iskolákban is bevezették oktatásra.
Természetesen azok az örmény menekültek, akik a Krim félsziget északi részére kerültek (a
valamikori Etelköz délnyugati csücske), török népekkel kerültek kapcsolatba és így az idők
folyamán ezek körében megint más dialektus alakult ki, amit aztán ebben a formában

hurcoltak magukkal további vándorlásaik során. Az itt élő népek, amelyek nagymértékben
befolyásolták az örmények eredeti nyelvezetét, kunok, törökök és karaimok voltak. Hogy
milyen mértékben hatottak az eredeti örmény nyelvre, azt példákon lehet bemutatni, ha
összehasonlítjuk a különböző, gyakori, mindennapi szavakat, melyek egyértelműen ebben a
környezetben alakultak ki és kerültek az örmény nyelvbe.
Példaként néhány gyakori szó (fonetikus átírásban) az akkoriban beszélt dialektusból :
"isten"
-örmény: tengri/ -kun: tengri/ -török: tanry
"mosni"
-örmény: juvma/ -kun: juuarmen/ -karaim: jumak
"és"
-örmény: da/ -kun: da/ -török: ve
"bűn"
-örmény: jazyk/ -kun: jasik/ -karaim: jazuk
"szent"
-örmény: ari/ -kun: ary/ -török: ary
"egyedül"
-örmény: jalgyz/ -kun: jalgiz/ -török: jalynyz
„úr"
-örmény: bij/ -kun: beg/ -török: bej/ -karaim: big
"rossz"
-örmény: jaman/ -kun; iaman
"hogy"
-örmény: necik/ -kun: necic/ -tatár: nicek
"szó"
-örmény: soz/ -kun: sös/ -török: söz
"ítélet"
-örmény; jargu/ -kun: jargu/ -karaim: jarguc
"igazság"
-örmény: konuluk/ -kun: qonu
"szeretni"
-örmény: sovma/ -kun: sövmák/ -török: sevmek
"-ra,-re"
-örmény: usd/ -kun; ustun/ -török: üst
"fehér"
-örmény: ak/ -kun: ak,ac/ -török karaim; ay
"belső"
-örmény: karn/ -kun; karin/ -török: karn, karyn
"adni"
-örmény: berma/ -kun: berma/ -török: vermek/ -karaim:birmek
"tanulni"
-örmény: ovratma/ -kun: ovretmis/ -török: öjretmek/ -karaim: ögretmek
"vér"
-örmény: kan/ -kun: kan(can)/ -török,karaim: kan
"nyelv"
-örmény; til/ -kun; til/ -török: dil/ -karaim: til
"ajak(száj)
-örmény: agyz/ -kun: agis/ -török: agy
"kiszámít"
-örmény: sunma/ -kun: sunarmen/ -karaim: sonmak/ -tatár: sunmak
"mind/egész/ -örmény: butov/ -kun: butun/ -török: bütün/ -karaim: böteö
"jó"
-örmény: jaksi/ -kun: yacsi/ -karaim: jahsi/ -azerb.: jahci
"szándék"
-örmény: erk/ -kun: erk/
"bika(ökör)" -örmény: oguz/ -kun: ogus/ -török: öküz/
"én"
-örmény: men/ -török: beni
"-val; vel"
-örmény: bila/ -kun: bile/
"látni"
-örmény: korma/ -török: gjörmek/ karaim: körmek
"titok"
-örmény: japuk/ -karaim: jabug/
"értelem"
-örmény: akyl/ -török: akyl/
"lenni"
-örmény: bolma/ -török: olajym/
"több"
-örmény: artyk/ -török: arty
"arc"
-örmény: iuz/ -török: jüz/
"új"
-örmény: jangi/ -török: jenilemek/
Az alábbi példákon keresztül az avatatlan szemlélő számára is világossá válik, hogy az itt
felsorolt kölcsönszavak egyértelmű bizonyítékai egy olyan ún. örmény-kipcsak
dialektusnak, amelyet az ott élő örmények ekkor beszéltek és amely a XVII. sz. végén eltűnt.
Ennek a beszélt dialektusnak az eltűnése természetesen akkor történt, amikor az örmények
már rég Erdélyben éltek. Helyét az ún. nyugati-örmény nyelvjárás vette át egy ideig, amely
az újkori örmény nyelvnek egyik változata volt. Ezt beszélték azok a papok is, akik
Erdélyben az örmény nyelv tanítására vállalkoztak, de már nyugati örmény nyelven kapták
kiképzésüket. Majdnem bizonyosan állítható, hogy moldvai tartózkodásuk alatt a környezet

csak elhanyagolható mértékben befolyásolta a magukkal hozott nyelvi dialektust,
gyakorlatilag ezzel a nyelvvel kerültek Erdélybe, ahol későbben a nyugati örmény nyelvjárást
próbálták meghonosítani. Iskolai szinten ez sikerült is valamennyire, de a közösségi
beszédben kevésbé. Így aztán a XIX. sz. végével mégis feladták nyelvi kötődésüket, amely
ősi értékeik egyik hordozója volt. Meg kell jegyezni, hogy ez a feladás egyáltalán nem járt
semmilyen lelki traumával, mert a régi dialektust már nem beszélte senki és a számukra új
nyugati-örmény nyelv valamelyest idegen volt, tehát ezt ők is az iskolákban kellett hogy
elsajátítsák, vagyis úgymond tanult nyelv volt mindannyiuk számára.
A XX. sz. elején számos tanulmány foglalkozott ezzel a kérdéssel, amelyek között lehet
említeni a következőket:
- E. Tryarski: "Aus der arbeit an einem armenisch-kipschakischen wörterbuch" (UralAltaische Jahrbücher, Otto Harrassovitz-Wiesbaden 1960. Band XXXII)
- J.v.Grzegorzewski ; "Ein türk-tatar Dialekt in Galizien", Wien 1903.
(Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissensch.)
- Adjarian :"Classification des dialectes arméniens", Paris1909 (Bibliotéque de 1'école hautes
études)
- A.Ficker : "Hundert Jahre (1775-1875)" in der statistischen Monatsschrift 1.Jahrg. Wien
1875.
D.Dan : "Armenier in der Bukowina", Czernowitz 1890.
- A. Vámbéry : "Altosmanische Sprachstudien", Leiden 1901.
- P.Jacobus Dr.Dashian : "Katalog der armenischen. Handschriften in der MechitaristenBibliothek, Wien 1895 "
- J.Deny: "L'Armeno-Coman et les Ephémérides" (Paris)
- J.Hanusz: „Beitráge zur armenischen Dialectologie" (Wiener Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes)
Még érdekességképpen megemlíthető Pater Aginián kutató jellegű utazása is, aki az 1930-as
évek végén a lembergi (lwówi) egyetem könyvtárában kutatva megtalált egy kéziratot, amely
nem volt más, mint egy örmény-kipcsak szótár (B.U.n°51) és amelynek hollétéről manapság
nincsen további információnk. Talán az illetékes nyelvészek majd kiderítik ennek hollétét.
Bécs, 2001. okt.
Dr. Száva T. Sándor
******
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
dr. Semjén Zsolt államtitkár
Igen tisztelt Államtitkár Úr!
A 2001. szeptember 15-i kolozsvári magyarörmény konferenciánkon tett látogatását és
felszólalását ezennel is hálás szívvel megköszönöm itthoni és otthoni magyarörmény
közösségünk nevében.
Nagy örömünkre szolgál, hogy hazánk Kormánya figyelemmel kíséri küzdelmünket,
kulturális-hitéleti identitásőrző missziónkat. Az igen pozitív elismerések segítenek át
bennünket a nap, mint nap érő negatív élményeken, az igaz ügyünk melletti kiállásra
buzdítva.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - mint a hazai magyar anyanyelvű
örmény gyökerűek civil szervezete - , továbbá a Budapesti Örmény Kisebbségi
Önkormányzatok Társulása Budapest Főváros II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzatok) elnökeként, a testületek, valamint a mellékelt nyilatkozatot szabályszerűen
kitöltve és aláírva mintegy 350 magyarörmény közösségi tagunk felhatalmazása (1999 nyarán
juttatták el hozzánk) alapján tisztelettel

kérjük,
hogy a Budapest XI. ker. Orlay u. 6. szám alatt fekvő Budapesti Örmény Katolikus
Lelkészség kebelében lévő múzeumunkat, könyvtárunkat és levéltárunkat
állami védelem alá helyezni szíveskedjék,
a közgyűjteménnyé tételi eljárást megindítani szíveskedjék. Plébániánk, múzeumunk,
könyvtárunk és levéltárunk kincsei nemzeti örökségünk részét képezi, melynek
nyilvántartásba és a köz számára látogathatóvá tétele fontos nemzeti érdek.
Tisztelettel kérjük, hogy a leltározás során a magyarörmény közösségünk két nemzetközi hírű
főmuzeológusa szakmai segítségét szíveskedjék igénybe venni: Fichtingerné dr. Pásztor
Emese és Batári Ferenc - Iparművészeti Múzeum.
Tisztelettel kérjük - jószolgálati úton - segítségét, hogy a Magyarországi Örmény Egyház
megszüntesse székhelyeként az Orlay u. 6. szám alatti ingatlanunkba történt bejelentkezését,
azt elhagyja, azaz örménykatolikus - katolikus közösségünk végre birtokba vehesse és végre
háborítatlanul használhassa saját templomát, plébániáját, múzeumát, könyvtárát, levéltárát.
Kérjük szíves közreműködését, hogy az örmény szertartású római katolikus és a római
katolikus örmény közösségünk által 2000. október 1. napján választott 3 tagú ideiglenes
gondnokság végre kinevezésre kerüljön és megkezdődhessen a mielőbbi egyháztanácsválasztásra való felkészülés.
Budapest, 2001. október 19.
Megkülönböztetett tisztelettel:
dr. Issekutz Sarolta

Helyesbítés
Előző - októberi - számunkban többször is tévesen írtuk dr. Semjén Zsolt államtitkár nevét.
Az érintettől és Olvasóinktól elnézést kérünk.
A szerkesztőség
******
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak,
hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen .
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16
IV., Jubileumi Konferencia

AZ ERDÉLYI ÖRMÉNY PAPOK
A LATIN EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN
Egy nép sem mondhatja magát 1700 éve Krisztushoz fűződő örökség "tulajdonosának", egy
nép sem dicsekedhet olyan nagy "keresztény" múlttal, mint az örmény. 1700 esztendő igen
sok küzdelmet és szenvedést hozott számára. II. János Pál örményekhez intézett apostoli
levelében még szebben fogalmaz, amikor megköszöni a Krisztushoz fűződő hűséges hosszú
történetüket: "Ez a hűség ismerte az üldöztetést és a vértanúságot."1 Csodálkozva, és egy
kicsit irigykedve tudunk beszélni annak a népnek a múltjáról, amelyik birodalmak között
őrlődve nemcsak keresztény néppé, hanem kultúráját és az egyetemes keresztény irodalmat
megőrző néppé vált. Tudós papjaik - Szent Meszrop és társai - akkor szerkesztették meg
ábécéjüket és virágoztatták fel irodalmukat (még ha nagyobbrészt ez csak fordításirodalom),

amikor (4. század) keletről a perzsák iranizálni, nyugatról a bizánciak görögösíteni akarták
őket.2 Azóta szellemi és lelki felvértezettsége képessé tette az örmény népet, hogy
ellenálljon a különféle támadásokkal szemben és megmaradjon. "Az örmény nép hitének és
műveltségének öröksége az emberiséget művészeti és szellemi kincsekkel gazdagította” 3 állítja a pápa -, s ebből részesültünk mi is, erdélyiek. 1672 óta Erdély történelmébe is beírták
a nevüket az örmények. Batthyány Ignác püspök II. József császárhoz intézett levelében "flos
catholicitas", "a katolicizmus virágá"-nak nevezte az erdélyi örményeket.4
Tévesen monofizitáknak szoktuk emlegetni a nem uniált örményeket, mivel 451-ben
püspökeik nem vettek részt a monofizitizmust elítélő Kálkhédoni zsinaton. Nem vettek részt,
mert nem tudtak elmenni a háborús viszonyok miatt. Igaz, később a bizánci császárok által
államilag törvényesített egységesítő (egészében nem igazhitű) hitvallást, a Hénotikont
elfogadták, amit viszont a pápák tagadtak meg, Innen származik az ún. szakadás.5
Amikor Minas püspökük vezetésével az ország keleti határvidékén letelepedtek, még ún.
"monofiziták" voltak. Bejövetelük után 14 évre, a református fejedelemség utolsó éveiben
katolizáltak. Az unió létrejöttében nagy szerepet játszott dr. Verzár (Verzerescul) Oxendius
buzgó papjuk, aki római (14 éves) tanulmányait befejezve jött Erdélybe. Az Erdélyben
otthonra talált örmény népcsoport ősi rítusának és egyházfegyelmének megtartásával egyesült
azzal a római pápasággal, amelyiktől soha el sem volt szakadva. Papjaik azóta nemcsak saját
híveiket, hanem a latin szertartású katolikusokat is szolgálták. Különösen a kezdet-kezdetén
volt erre nagy szükség. Jó példával járt elől Verzerescul Oxendius, aki 1684-ben kezdte el
papi működését nagy apostoli buzgalommal.6 Több mint 3000 örmény családot (kb. 30.000
személyt) térített meg. XI. Boldog Ince pápa méltónak találta arra, hogy Minas püspök halála
után őt nevezze ki utódjául.7 Ekkor a latin szertartású katolikusoknak - országgyűlési végzés
értelmében - nem lehetett püspökük. A rendszerváltás után I. Lipót hiába küldte be Illyés
András "választott püspököt", a protestáns többségű rendek kiutasították az országból, 1696.
január 16-án kénytelen volt Gyulafehérvárt elhagyni.8
Távozásakor felkérte Verzerescul püspököt, hogy viselje gondját a latin híveknek is.
Verzerescul nagy szorgalommal igyekezett eleget tenni kettős főpapi funkciójának mindkét
rítusú katolikus hívek körében: papokat szentelt, templomokat és harangokat áldott meg,
házassági ügyekben bíráskodott; felvette a kapcsolatot a görög keleti románok unióját
szorgalmazó jezsuiták erdélyi missziók főnökével, Kapi Gábor atyával.9 Oxendius
püspöknek olyan nagy lett a tekintélye, hogy még politikai ténykedésre is felkérték. A II.
Rákóczi Ferenc féle szabadságharckor a Kormányzótanács Mikes Mihállyal őt küldte, "hogy
menjenek ki a székelységre, s csendesítsék meg a rebelliót."10 Erdély nagy
metamorfózisakor gondviselésszerű volt a nagy műveltségű örmény püspök jelenléte.
Szongott Kristóf szerint: "Abban az időben a katholicizmus és a trón érdekében a hitélet, a
politika, a diplomáczia terén, az ország anyagi és szellemi javának előmozdítása-, híveinek
jólétéért, senki sem tényezett annyi és oly sikeres munkát, mint Verzereskul."11 Nyugodtan
állíthatjuk, hogy vele kezdődött el a latin egyházban szolgálatot végző örmény papok
sorozata. Példája mindig vonzó maradt.
Mielőtt konkrét személyek felemlegetésével igazolnánk az örmény- vagy az örmény
származású papoknak a római egyházban végzett munkáját, próbáljunk feleletet kapni arra a
kérdésre, hogy mi tette alkalmassá őket erre a papi feladatra.
Először is megállapíthatjuk, hogy a római katolikus hívek nem viseltettek fenntartással az
örmény rítusú papság iránt. Az unió után még kb. 50-60 évig régi egyházfegyelmük szerint
házasodtak az örmény papok, Mária Terézia uralkodásakor azonban áttértek a latin
gyakorlatra, vállalták a cölibátust.

A nyelv sem okozott különösebb gondot. Száz éves erdélyi tartózkodásukkor, az 1791. évi
országgyűlésen képviselőik kifejezték elkötelezettségüket a magyar nemzet mellett. Bizalomnyilvánításukért és "hazaszeretetükért a magyar nemzet testébe fölvette."12 Később is
hasonló volt az örmény nép magatartása. "Lelkünk mélyéből ragaszkodunk az 1791. erdélyi
országgyűlés 61. törvénycikk szellemében a magyar nemzethez tartozásunk eszméjéhez" olvasható az 1868. április 7-én a magyar kir. Vallás és közoktatásügyi Minisztériumhoz írt
erzsébetvárosi kérelemben.13
Tény, hogy a 18. században a gazdasági helyzetelőnyük, ami tovább nőtt a 19. század
polgárosodásakor, biztosította az örmény fiatalok tanulási lehetőségét. Nemcsak a jól
szervezett helyi iskoláikban okulhattak, hanem a külföldi főiskolákban is megfordultak. A
papságra vállalkozó fiatal leviták komoly képzésben részesültek. 1805-tól a gyulafehérvári
papneveldében tanultak az örmény papjelöltek is, mégpedig id. Karátsonyi Emánuel (előbb,
1803-ban Szamosújváron létrehozta a "Szegények-házát") szamosújvári polgár jóvoltából,
aki 8000 Ft-os alapítványt tett, hogy annak kamatjából két örmény szertartású növendék itt
tanulhasson.14 A nagylelkű jótevő szándéka az volt, hogy ha nincs két örmény származású
jelölt, akkor latin szertartású kispap is élvezheti az alapítványt. Haynald püspök erről
elismerően nyilatkozik: "Midőn a károlyfehérvári papnevelőintézet Karátsonyi szándékához
képest akár örmény, akár latin növendékpapot nevel az alapítvány erején, mind a két esetben
a megyének majd minden plébániájában található és vallási buzgóságuk által kitűnő és éppen
azért papjaim működését különösen igénybe vevő örmény családoknak és nemzetnek tesz
hasznos szolgálatot." 15 Ez az idézet azonban valamiről még árulkodik: az örmények körében
ekkor (a 19. század második felében) már csökkenőben van a papi hivatások száma.
Több örmény kispapnak megadatott az a lehetőség, hogy a gyulafehérvári szeminárium
befejezése után Lembergben, Bécsben, Rómában, stb. folytathatták tanulmányaikat. Érthető,
hogy a komoly képzettségű és apostoli lelkületű papjaikra az erdélyi püspökök szemet
vetettek, és rezidenciájuk központjában - elsősorban a Teológián - alkalmazták őket. Ebből
ún. "nemes" összetűzések adódtak a kegyurasággal rendelkező örmény plébániák vezetői és a
püspök között. Csak két példát említsünk:
Korbuly János kiváló képzettségű és teológiai tudományokban járatos papot (1810-ben
szentelték Lembergben), aki a szamosújvári örmény iskolában tanított, Kovács Miklós
püspök - a szamosújváriak tiltakozása ellenére -1828-ban először Gyergyószentmiklósra,
majd a gyulafehérvári papneveldébe nevezte ki egyháztörténelem, metafizika és logika
tanárának.16 A tiltakozásra a szamosújvári Tanácsnak meg kell elégednie papjukat elismerő
válasszal: "... Noha nagy örömömre szolgál nekem a tek. Nemes Magistratusnak folyó hold
24-én hozzám intézett becses leveléből érteni, hogy: Korbuly János szamosújvári segédpap
példás magaviselete, fáradhatatlan szorgalmatossága, buzgó oktatásai és más dicséretes
tulajdonságai által teljes mértékben megnyerte légyen a híveknek szeretetét és tiszteletét; ...
Azért a Magistratusnak kérését nem teljesíthetem, hanem az említett pap iránti tett
rendelésemet újítva megerősítem.17
Kovács püspök hasonlóképpen járt el 1841-ben Lukácsi Kristóf kiváló örmény papi
személlyel. Lukácsi Rómában, Bécsben és Lembergben tanult. Nagy tudású pap, kiváló
egyháztörténész. A szamosújvári hívek "nagy szívbeli fájdalmuk" ellenére a püspök
Gyulafehérvárra rendelte bölcsészettan tanárnak, s ott 23 évet tanított.18
Több örmény szertartású pap tanított az erdélyi római katolikus gimnáziumokban:
Szentpétery János gyergyószentmiklósi örmény-plébánost, akinek a Szent Háromság
legényegylettel pénzügyi összetűzései voltak, Lönhárt Ferenc püspök "nem büntetésből,
hanem kényszer hatása alatt állásából felmentette és a brassói főgimnázium tanárává nevezte
ki."19

Keresztes Márton (Szül. Szamosújvár,1814) Székelyudvarhelyen tanárkodott. Részt vett az
1848-as agyagfalvi gyűlésen, amiért 1858-ig bujdosnia kellett, végül Karcfalván lett
plébános.20
Vannak örmény papok, akik a latin lelkipásztorkodásban jeleskedtek:
Kapatán Márton előbb Topánfalván volt plébános, éppen az 1848-as események idején,
később Gyulafehérvárra került teológiai tanárnak; 1875-1883 között a Szemináriumban a
rektori funkciót töltötte be.21
Karácsony Márton 1899-1920 között marosvásárhelyi plébános-főesperesként működött. A
lelkipásztori munka mellett kitűnt az egyházi intézmények restaurálásában.
Kevesen tudják, hogy a jezsuiták latin Domus Históriáját tartalmi rövidítéssel magyar nyelvre
fordította, és naprakészre pótolta. Az ő munkájával (ami igen komoly forrásértékű anyag a
történészek számára!) le is zárult a marosvásárhelyi Domus Historia.22
A gyergyószentmiklósi Eránosz Jeremiás Csíkrákoson lelkipásztorkodott 1857-től 1881-ig.
Munkájának elismeréséért főpásztorától kanonoki és aranykeresztes kitüntetésben részesült.
A latin szolgálatban résztvevő nagy örmény papi nevek közé kell sorolnunk Görög
Joachimot és Fejér Gerőt. Görög Joáchimot (+1928) "Erdély Prohászkájának" nevezték,
szívhez szóló beszédei miatt. Tanárként hívta magára a közvélemény figyelmét.
Gyergyószentmiklóson tanított a Fogarassy leánynevelő és fiú polgári intézetben, 1900-tó1 a
főgimnáziumban, 1908-ban zárdaigazgató, 1910-től a latin plébániát is adminisztrálta.
Munkájának elismeréséül Mailáth püspök 1918-ban kanonoki kitüntetésben részesítette. A
20-as évek után politikai vonalon is tevékenykedett. A Magyar Párt képviselőjeként 1923-ban
szenátor lett a román parlamentben. A Domus Historia szerint: "nemcsak a hitközségnek volt
féltve őrzött büszkesége, az örmények kimagasló alakja, hanem erőssége és oszlopa volt az
egész magyar társadalomnak is.23
A csíkszépvízi Fejér Gerő papi működésének nagyobb részét a római katolikus egyház
keretében fejtette ki. Tevékenykedett, mint gimnáziumi tanár Gyulafehérvárott, státusi
referens Kolozsvárott, teológiai rektor és kanonok Gyulafehérvárott. Életének utolsó tíz évét
szülőfalujában töltötte. 1958-ban halt meg.
Latin egyházba született, de a felmenő ágakon kimutatható örmény származású erdélyi
magyarok, papok általában "büszkék" származásukra. Ez is a küzdelmekkel telített közös
múltunkról árulkodik. Anélkül, hogy a régi nagyokat kisajátítanánk vagy vitákba
bocsátkoznánk egymással, mi magyarok büszkén valljuk magunkénak (hiszen ők is így
gondolkodtak) a latin egyházban keresztelt, de örmény származású olyan főpapokat, mint a
gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály (+1882) püspököt,25 a székelyudvarhelyi Zomora
Dániel (+1944) nagyprépostot,26 a kézdivásárhelyi Dávid László (+1992) nagyprépostkolozsvári plébánost, Merza István (+1967) szászrégeni esperest, Sáska Jenő (+1998)
szamosújvári plébánost, stb.
Jelenleg is több olyan római katolikus pap működik egyházmegyénkben, akik örmény vért is
hordoznak. Sorukat az erdélyi egyházmegye legfiatalabb katolikus papja, Puskás Attila
zárja, akit a nyáron szentelt pappá Baróton (már örmény rítusban is) Jakubinyi György érsek
és örmény kormányzó. Ennek öröme bátorítsa az erdélyi örmény-katolikus híveket. Van
remény! Még akkor is, ha "fordított" szolgáltatási helyzet állt elő, mint amiről az előadásban
beszéltem. Az örmény szertartású katolikus hívek - nemcsak a "visszafizetés" reményében igényt tarthatnak a római katolikus (örmény származású) papok szolgálatára.
Kolozsvár, 2001. szeptember 15.
Dr. Marton József
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Többszörös kötődés
Erdélyi Napló 2001. szept. 25.
A 210 esztendeje Kolozsvárott megtartott országgyűlés, az erdélyi diéta mai szóhasználattal
honosította, azaz befogadta a már egy évszázada az ország területén élő örményeket. Erre is
emlékeztek szeptember közepén a kincses városban megtartott negyedik, jubileumi
konferencián, melyre az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság, az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása,
a Pro Armenia és a Téka Művelődési Alapítvány szervezésében került sor.
Két nap alatt közel húsz előadást hallgattak meg az ország és Magyarország
magyarörmény/örménymagyar közösségeinek küldöttei, részt vettek különböző kulturális

rendezvényeken, szentmisét hallgattak a szamosújvári katolikus székesegyházban,
megkoszorúzták Szongott Kristóf emlékplakettjét, a temetőben pedig mohos sírkövek előtt
főhajtással emlékeztek az ősökre.
Az ősökre, akik - miként a Lászlóffy Aladár előzőleg felolvasott tanulmányából kitűnt sokkal régebbi múltra lehettek büszkék, mint az őket befogadó nemzet. Hiszen az Ararát
nevének hallatán azon sem csodálkozhatunk, ha Noé örmény lett volna, tehát az ezeregy
tornyú ANI (mai örmény romváros) már akkor az egyetemes emberi kultúra fellegvára volt,
mikor magyar eleink még az Etelközig sem jutottak. Sorsuk jóval később úgy fonódott egybe,
akár egy nagyzenekari mű különböző szólamai, úgyhogy mára magyarokká lettünk ugyan, de
múltunk miatt örmények vagyunk, és a múlt az, amit Isten sem tud megváltoztatni.
Dávid Csaba közíró előadásában ősei családjának történetén keresztül jutott el az utódok
kettős kötődéséig, annak az axiómaszerű ítéletnek a kimondásáig, miszerint "nem tudunk
vigyázni kincseinkre", sem a szellemi, sem a tárgyi értékekre. A századokkal ezelőtt
betelepedett örmények elmagyarosodásának okát abban láttatta, hogy a szórványban csak két
lehetőség adott: a többséghez idomulni, vagy sündisznó állást fölvenni, de ez előbb-utóbb a
megsemmisülést jelenti. A magyarörmények/örménymagyarok esetében előbbiről van szó, de
oly módon, miként ezt saját családja is példázza, hogy tovább működik az ún. "családi
nagytanács", amely arra hivatott, hogy a közösség fiataljainak életútját kijelölje.
Törvényszerűen akkor áll elő konfliktushelyzet, ha a fiatal nem a bevett, bevált felemelkedési
utat választja. Dávid ezt nagyapja-édesapja sorsán keresztül példázta. (Édesapjáén, aki olvasmányos, szép, tényanyagukban hiteles történelmi regényekkel gazdagította a magyar
irodalmat: A muzsikáló kút, Erdély nagy romlása, A szolgadiák, Háromszék nem alkuszik.)
Dávid Antal Iván – a szerk. megjegyzése) Szerinte a mai leszármazottak a génjeikben kódolt
értékek továbbéltetői - az ő esetében ez nyilvánvaló, hiszen a konferencia második napján
mutatták be Történetjátékok című kötetét.
A Bécsben élő Száva Tibor elküldött tanulmányából kiderül, hogy az őshazából elvándorolt
nép Erdélybe már nem az örmény nyelvet hozta magával, hanem egy kún-kipcsák elemekkel
átszőtt nyelvet. Így a sajátosan örmény ételízesítő, a hurut szó sem ismert az Ararát tövében.
Marton József gyulafehérvári teológiai tanár Örmény papok a latin egyház szolgálatában
című dolgozatában az Erdélybe érkezettek vallásáról, római katolikus egyházba való
beilleszkedésükről értekezett.
Leszögezte, hogy egyetlen népnek sincs olyan keresztény múltja, mint az örménynek, amely
1700 éve lett kereszténnyé, irodalmat teremtő néppé úgy, hogy keletről a perzsák iranizálni
akarták, nyugatról Bizánc pedig görögösíteni. Monofizita vallást hoztak magukkal, hogy
bejövetelük után katolizálásukkor egyesüljenek azzal a pápasággal, amelyet addig sem
tagadtak meg. Az únió előtt az örmény papok nősülhettek, a cölibátust Mária-Terézia óta,
tehát a 18. század közepétől vezették be.
Az örmények társadalomszervező, kultúrateremtő erényeit Joikits Attila, Hanusz Gyula,
Lengyel Ákosné előadásai domborították ki. Utóbbi Szamosújvárott megnyitott kiállításán
népi szőtteseket láthatott a közönség. László Ferenc, az erdélyi sportújságírók doyenje a híres
örménymagyar/magyarörmény sportolókat vette számba, pontosan ötvenhatot.
Aktív politikusok is megtisztelték jelenlétűkkel a konferenciát, hazai részről Eckstein-Kovács
Péter szenátor, a határon túlról Weinwurm Árpád, a Budapesti Közgyűlés Kisebbségi, Emberi
jogi- és Vallásügyi bizottságának elnöke és Semjén Zsolt, a Magyar Kulturális Örökség
Minisztériumának államtitkára. Elmondásuk szerint mindent meg kell tenni anyagilag, hogy
megörökíthessék ezt a kultúrát, hiszen az örménység másokhoz nem hasonlítható
gazdagodást jelentett a magyarság számára.
De nem csupán a helybeli lakosság gazdagodott a 300 éve tájainkon letelepedett örmények
által, ők is átvettek a magyaroktól egyet-mást. Sajnos, nincs béke a Kárpát-karéjon belül új
hazát nyertek között.

Ezt igazolja a budapesti Orlay utcai templom körüli huzavona, melyet Issekutz Sarolta, a
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának elnöke ismertetett, mifelénk
pedig a Romániai Örmények Szövetsége, élén Varujan Vosganiannal, tudomást sem vesz a
magyar ajkúakról. A hogyan oldható fel a románörmény/örményromán és a
magyarörmény/örménymagyar ellentét kérdésre, a választ egy új szervezet, a
Magyarörmények Romániai Szövetsége (MÖRSZ, románul ARAM) folyamatban lévő
bejegyzése
adhatja
meg.
Ennek
célja
lesz
az
Erdélyben
fellelhető
magyarörmény/örménymagyar tárgyi és szellemi örökség megmentése a jelen és az utókor
számára, hogy beteljesedjék Nemeskürty István gondolata: "A múltat nem lehet tőlünk
elvenni. De csak akkor a miénk, ha ismerjük”.
Tüzes Bálint
******
Mottó: "A lényeget tanítsuk, szépen, egyszerűen és világosan, mert a lényeg mindig szép,
egyszerű és gyönyörűsége a világos szellemnek." Szentgyörgyi Albert (1945. szeptember)
******

Kedves Olvasóink!
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz!
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadvány
összeállításához, amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket
szeretnénk összegyűjteni.
Hosszantartó és felelősségteljes munka ez.
Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki örmény
gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe.
Kérjük: a nevet, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény
családok leszármazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos
fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid leírását (negyed - vagy fél oldalon),
Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel
kapcsolatban valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában.
Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges
dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk.
Kiket keresünk?
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s
akikről illik, vagy illenék tudnunk:
a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, gazdasági,
oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű
alakjait.
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem
könnyű munka.
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely
eldönti, hogy végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című
kiadványba. Segítségüket előre is köszönjük!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Postacím: 1251 Budapest Pf. 70.
E-mail magyar.ormeny@matavnet.hu,
fax: 201-2401.

******
"... hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen"
Örménymagyar konferencia zárónapja
Szabadság 2001. szept.18.
Szamosújvár
Az idei jubileumi konferenciánk sikeredett a leggazdagabbá az eddig megtartottak közül mondta dr. Issekutz Sarolta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnök asszonya, a konferencia zárónapján vele készített beszélgetés alkalmával. Ez nemcsak
azért történt, mert gyökereink színhelyén, Erdélyben tarthattuk az 1700 éves örmény
kereszténység évfordulóját, hanem azért is, mert a szórványvidék magyarörménysége is jelen
lehetett. Ez a jövőre vonatkozóan is azt jelenti számunkra, hogy ki kell tekinteni a négy
városból, és Budapest örménymagyarsága köréből, hiszen Erdély-szerte találhatunk
családokat, amelyeknek hagyományaik, kultúrájuk, az örmény közösségen belüli múlt- és
jelenbeli szerepük nagyon fontos. Ezt a konferenciát tehát minél tágabb körben kell folytatni,
valamennyi anyagot megjelentetni és eljuttatni minden közgyűjteménynek Erdélyben és
Magyarországon, mert ebből fogja megtudni a magyar, és román társadalom is, mi mindent
tettek a magyar kultúráért az erdélyi örmény gyökerű magyarok. Issekutz Sarolta véleménye
szerint nagyon fontos valamennyi kisebbség számára, hogy lehetősége legyen bemutatni
kultúráját, és tovább adni azt gyerekei számára. A bejegyzés előtt álló Magyarörmények
Romániai Szövetségének létrejöttéről az elnök asszony a következőket nyilatkozta: ennek a
szövetségnek az lesz a feladata, amelyet egyébként a budapesti egyesület is célul tűzött, hogy
az örmények szellemi és tárgyi hagyatékát felkutassa, megőrizze és visszaszerezze. Már
bírjuk az itteni szövetség tagjainak a nyilatkozatát, hogy együttműködést köt a mi
egyesületünkkel, hiszen mi határok nélkül egyek vagyunk, ugyanazon célokért küzdünk, és
közösen nagyon sokat fogunk tudni tenni.
B. Kovács Júliát, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnök asszonyát, a konferencia
kitűnő szervezőjét arról kérdeztem, hogy mit jelent számára ez a jubileumi konferencia:
Óriási elégtételt jelent, és úgy gondolom, hogy nemcsak a négy városból kell kitekinteni,
hanem az örmény vallásból is, bővíteni kell a kört. El kell indulnia egy folyamatnak,
egyetemi tanárokat kell bevonnunk, hogy ezekhez a történelmi tényekhez kapcsolódó
szemináriumokat indítsunk, hiszen így fog összeállni az erdélyi történelem azon szelete,
amelyet az örménymagyarok jelentettek. Nagyon gazdag anyag van még feldolgozatlanul.
Szerencsére ezen a konferencián be tudtuk kapcsolni a fiatalokat, például a Fegyveresi
házaspárt, egyetemi hallgatók is tartottak előadást. Úgy érzem, hogy sikerült átadni a stafétát.
Az új alakuló szövetség célja is az, hogy egységesen lépjünk fel a minket érintő kérdésekben,
kölcsönösen meg kell ismernünk egymást, az értékeinket, és aztán közösen léphetünk fel
azok visszaszerzése és megőrzése érdekében.
A háromnapos konferencia zárónapját Szamosújváron tartották, az örménymagyarság egyik
fellegvárában. A gazdag program közül csak kettőt emelnék ki, egyik a Téka-házban
megnyitott szőttes és kézimunka kiállítás, mely Lengyel Mária érdeme. Marika néni ugyanis
évek hosszú sora óta gyűjti ezeket a régi néprajzi értékeket és rendszerezi őket. A kiállítás
már a címében is tükrözi tartalmát: A sokszínű Erdély. Megcsodálhattuk négy nemzetiség
szőtteseit, viseletét, kézimunkáját, a magyart, szászt, örményt és a románt. A zárónapi
programoknak otthont adó Téka Művelődési Alapítvány székházában, ahol a fiatalok BalázsBécsi Attila felügyelete alatt kitűnő vendéglátóknak bizonyultak, este nagyszerű táncházi
műsort mutattak be a jelenlevők számára, így a Budapestről és a többi erdélyi városból
érkezett vendégek megcsodálhatták a szamosújvári fiatalok tánctudását. Meggyőződésem,
hogy a konferencia minden egyes résztvevője lélekben gazdagodva és élményekkel tele

térhetett haza. Gratulálunk a szervezőknek, és kívánom, hogy minden elkövetkező
konferenciájuk legalább ennyire sikerüljön.
Köllő Katalin
******

A Fővárosi Örmény Klub találkozója
október 18-án bensőséges hangulatú megemlékezéssel kezdődött.
"Október az emlékezés hónapja. 1849. okt. 6. Arad és 1956. október 23.: a magyarság
sorsfordító dátumai. Mártírjaink emlékét örök időkre őriznünk és ápolnunk kell. Mert
áldozatuk révén értük el szabadságunkat, a nemzet megmaradását és felemelkedését."
E szavak után nemzeti színű szalaggal átkötött gyertya lángjánál a klub háziasszonya,
dr. Issekutz Sarolta felolvasta ifj. Ábrányi Kornél Október 6. című versének egyik versszakát.
A verset a költő az aradi vértanuk kivégzésének 34. évfordulóján rendezett ünnepségre írta.
Október 6.
Gyászünnep ez ? Nem!
Akkor volna gyász csak,
Ha ők hiába haltak volna meg!
Ha eszme és cél, melyekért csatáztak,
Sivár homokként inná vérüket.
De így van-é ? Nem néznek-é le ránk
Dicsőült arccal? kérdvén: mért sírunk ?
Nem él-e újra nemzetünk, hazánk?
S nem ők szerzék-e, amit ma bírunk?
1956-ra Déri Tibor 56. november 2-án írt soraival emlékeztünk: "Évek óta kétségbeesve
figyeltem a magyar ifjúságot: ájultan hallgatott. Október 23-án felállt és helyreütötte a
nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte. Úgy, ahogy
kívántam, kértem és reméltem: `48 ifjúsága után most támad a hazának egy `56-os ifjúsága
is."
Az egyszerű, őszinte hangvételű megemlékezés után - ahhoz a lehető legjobban illeszkedő zenei műsor következett. Kobzos Kiss Tamás énekmondó "Cantio de Transylvania" (Erdély
történelme énekekben), lant, koboz, tekerőlant mellett. Tekerőlant? Némelyik tájékon
nyenyerének is mondják. Furcsa hangszer, amely a mai Európában csak két országban ismert
és kedvelt: a magyar tájakon és Franciaországban. A franciáknál újabban igen népszerű, nem
csupán népzenéhez, hagyományos történelmi zene előadásához alkalmazzák, hanem például
még rock-zenekarok is igyekeznek beilleszteni más hangszerek csoportjába, hogy különleges,
érdekes hangzásokat érjenek el. Az egyik legismertebb francia tekerőlant-készítő, Denis
Siorat szerint "a tekerőlant a 16-18-ik századi Európa szintetizátora". (Monsieur Siorat
ráadásul újabban olyan nyenyeréket készít, amelyeken elektronikus hangérzékelők,
úgynevezett "gitár-mikrofonok" is vannak, tehát az egyes húrok hangja külön, egymástól
függetlenül erősíthető.) Nagyon sokféle hanghatást lehet ugyanis elérni a tekerőlanttal: a
kézzel forgatott, gyantázott korong több húrcsoportot érint, ez a rezgés kelti a hangot. A
dallamhúrokat a zenész billentyűk által fogja le. A basszushúrok pedig - a duda "bordonsípjához" hasonlóan - egy hangon szólva kísérik a zenét.
Kobzos Kiss Tamás erdélyi és magyarországi, históriás és népi, valamint egyházi fogantatású
énekekkel gazdagította a Fővárosi Örmény Klub közönségét. Kaptunk névtelen szerzőtől, a
moldovai Gergely deáktól, Tinódi Lantos Sebestyéntől származó dalokat egyaránt. A siker

nagy volt: a közönség annyira élvezte Kobzos Kiss Tamás előadását, hogy szűnni nem akaró
tapssal vette rá ismét és ismét ráadás-dalokra, aminek az előadóművész örömmel eleget is
tett.
A klubest harmadik része dr. Benedek Katalin könyvbemutatója: a művészet- és
irodalomtörténész Dávid Csaba Történetjátékok című, az EÖGYKE kiadásában 2001.
szeptemberében megjelent könyvét méltatta.
Dr. Benedek Katalin könyvbemutatója a "Történetjátékok" c. EÖGYKE-kiadványról:
Gondolkodásra ösztönző, sokszínű és szellemes összeállítás az örmény, magyar és lengyel
nyelvű ajánlással ellátott kötet. A szerző már e háromnyelvűséggel, ennek hangütésével
sejtteti, hogy valódi irodalmi csemegét tartunk kezünkben. Az évszázadok folyamán
magyarrá vált, örmény érzelmű, magyar anyanyelvű Dávid családban vérvonalként húzódik a
szépírói tehetség, történészi fogékonyság. Ám a sorsot bezáró, determináló DNS kettős spirál
nemcsak ezt a kötődést rejti magában. Ott a lengyel is. Kívülről jött, de a bensőig hatolt.
A nyelv, kultúra, művelődés Dávid Csaba érzelmi ráhangoltságán, mindezzel azonosulni
tudó vérmérsékletén és természetesen intellektusán átszűrve ölt irodalmi formát. Nagyon erős
kötődés ez is.
A kötet írója nem engedelmeskedik a posztmodern ízlés terrorjának. Ő ugyanis érthető
nyelven ír novellákat Jurisics Miklósról, Gábor szabómesterről, Háromszék 1848-as
napjairól, hadi eseményeiről, Gábor Áronról. Történelmi személyek lépnek elénk a
történetjátékok szereplőiként. A múltból megidézett arcok az író fantáziáját és empátiáját
követve kelnek életre, hogy talán másféle gondolatokkal terhesen cselekedjenek, s róják
történelmünk lapjaira mindazt, amit véghez vittek.
Mert a tények tények maradnak, de történhettek akár olyan módon is, ahogyan a szerző
ábrázolja. Az uralkodók, a hősök: emberek, halandók és esendőek. A merev és hideg gránitba
vésett adatok, faktumok takarásában érzések, indulatok, sőt eszmék, meggondolt és
meggondolatlan cselekedetek rejtőznek. Dávid Csaba ezt a fajta múltat, ebből a nézetből
világítja meg.
Írásainak ereje olvasmányosságuk és láttató erejük is. Szinte filmszerűen elevenednek meg a
jelenetek, a szereplők gesztikulációi. (Efféle adaptációban is szívesen látnánk.)
Tovább pörgetve a könyv lapjait, már a jelenbe csöppenünk. Hamisítatlan színházba. Díszlet,
kellék, smink és masztix-szagú teátrumba. Ő otthonosan mozog ebben a világban, hiszen
színházrendezőnek is készült. Sokszereplős játékának természetesen nem ez a
vezérmotívuma. A színen megjelenő, átvonuló figurák, akár konkrét személyek, akár csak
látomások, egy kérdést boncolgatnak: kik vagyunk mi? Sorsokba, históriákba ágyazva
születnek a lehetséges válaszok. Minden sora hozzánk szól, rólunk beszél, a 20. század
közép-európai, szorosabban magyar emberéről. Jó lenne ténylegesen színpadra állítania a
művet. Nyernénk vele.
Ami személyes és ami szent - így is aposztrofálhatnám a tartalmas kötet következő lapjait. A
Dávid-család kötelékei, sorsának, életének villanásai tűnnek elénk a krónikás utód szubjektív
megjegyzéseinek kíséretében. Forrás akad bőven. "Családom jó ideje már alapvetően a
Gutenberg-galaxisban kering: könyvet, feljegyzést, írást őriz és tart" - vallja.
Érdekességként megemlítem, például megtudhatjuk, hogy a nagyapa, Dávid István szerezte
meg és a szerző apja, Dávid Antal Iván rendezte sajtó alá Farcády Jenőnek, "Az elsodort
falu" c. regény egyik főhősének Szabó Dezsőhöz írott leveleit. A trianoni Magyarország
viszonyai is jól kirajzolódnak a legendárium olvasása közben, melyben Dávid Csaba
különösen megindult fiúi szeretettel és tisztelettel adózik a nagyszerű író-édesapa, Dávid
Antal emlékének, aki lélekben haláláig Erdély, a Székelyföld gyermeke maradt.
Az "Életrajzjáték" fejezettel már a könyv vége felé járunk. Afféle szabálytalan curriculum
vitae-t forgatunk. Igen élvezetes, pergő stílusban íródott. Sajátosságai közé tartozik az olykor

kissé szarkasztikus, de sohasem cinikus humor, mellyel a legnyomasztóbb események,
emlékek is valahogy megszelídülnek.
És hátra van még a költő-műfordító Dávid Csaba. Czeslaw Milosz költeményei ihlették
műfordításra. Czeslaw Milosz-éi, aki a Nobel-díj átvételét követő ünnepségen mondotta: "A
világon viszonylag kevéssé ismert, hiszen majdnem lefordíthatatlan lengyel irodalom része
vagyok."
Milosz lírája megszólította fordítója lelkületét, megérezte, hogy szavai magyarul is
érvényesek.
Befejezésként "Erdély Országának Törvényes Könyve" 1779. évi kiadásának előszavából
idézek, s egyben ugyanezt kívánom a Történetjátékok keresettségéhez, sikeréhez: "Annyira
elfogyott és eltűnt volt szem elől, hogy aki azt ámbár nagy áron megszerezhette, az magát a
szerencsés emberek közé számlálhatta."
Benedek Katalin
******
Október 14-én - mintha összebeszéltünk volna - egyesületünk több családja zarándokolt el a
Duna két partját ismét összekötő Mária Valéria hídhoz, Esztergomba és Párkányba.
Számunkra, magyarörmények számára különösen felemelő élmény volt meglátogatni az
esztergomi oldalon Kolozsvári Szervátiusz Tibor Hídoltalmazó Boldogasszony elnevezésű
emlékművét. Egy hatalmas carrarai márványtömbbe faragott Madonna őrzi most már remélhetőleg az idők végezetéig - a két partot átívelő hidat. Az emlékmű két oldalán egy 15.ik századi archaikus ima olvasható.
"Ó, kegyes Szíz Márija,
Te vagy szép tiszta Rózsa,
Mennyeknek dicsősége,
Szenteknek nagy öröme.
Halálod mikor közelejtvén,
Fiad Jézus úgy szerese, hogy halálodra lejöve,
Angyaloknak, mártíroknak, pátriárkáknak,
mend az szenteknél félette magasztaltatál.
Oly Örvendetes az Te Szent Fiad.
Mindörökkön örökké.
Ámen. "
A hídon olvasható a felújított, eredeti emléktábla, amely szerint a híd építése 1893-ban
kezdődött meg Dr. Wekerle Sándor miniszterelnöksége, Lukács Béla kereskedelemügyi
minisztersége idejében, befejeződött 1895-ben báró losonczi Bánffy Dezső
miniszterelnöksége és szamos-újvár némethi Daniel Ernő kereskedelemügyi minisztersége
idejében. Büszkék lehetünk örménygyökerű magyarjaink tevékenységének újabb, illetve
végre helyreállított emlékhelyére.
Az eredeti emléktábla szövegének részlete:
"Építése megkezdetett 1893. évben
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnöksége,
Lukács Béla kereskedelemügyi minisztersége idejében
Befejeztetett 1895. évben
báró losonczi Bánffy Dezső miniszterelnöksége,
szamos-ujvár némethi Dániel Ernő kereskedelemügyi minisztersége idején"

******
Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából október 23-án a budafoki Városház téren
kezdte közösségünk a megemlékezést. Rockenbauer Zoltán miniszter úr avatta fel Kolozsvári
Szervátiusz Tibor 1956-os emlékművét, amely egy hatalmas sziklatömb előtt álló, a
csíksomlyói fekete Madonnára emlékeztető, arcát kezeibe temető, fájdalmasan síró anyát
formáz. A koszorúzással egybekötött avatóünnepségen ünnepi beszédet mondott Németh
Zsolt államtitkár.
A Széna téri hagyományos ünnepi megemlékezésen idén soha nem látott tömeg vett részt az
56-os emlékmű felavatásán. A kopjafáknál Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum
elnöke, Pokorni Zoltán, a FIDESZ Magyar Polgári Párt elnöke és Fónay Jenő, a Politikai
Foglyok Országos Szövetségének elnöke ünnepi beszéde után neves előadóművészek és a II.
kerület fiataljai előadását hallhattuk-láthattuk. A házigazda szerepét Bánffy György Kossuth
díjas-színművészünk látta el. Egyesületünk elnöke, dr. Issekutz Sarolta és Sasi Nagy Istvánné
helyezte el az emlékezés árvalányhajas fűzkoszorúját.
******
Október 15-én nyílt meg a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezésében
Budaörsön az I. magyarörmény fotókiállítás a Jókai Mór Művelődési Központ
kiállítótermében. Szentpétery Tibor, Tutsek János, Kabdebo János, Bona E. Ágnes és
Fancsali G. János fotóit tekinthették meg a látogatók.
******
Október 20-21-én rendezte meg a Mechitarista Rend fennállásának 300 éves és az örmény
kereszténység 1700 éves évfordulója alkalmából ünnepi rendezvénysorozatát Bécsben. A
Skót templomban tartott ünnepi szentmisét P. Elia Kilaghbian főapát celebrálta a velencei
rend tagjainak közreműködésével. A misén közreműködött Berj Zamkochian világhírű
orgonaművész, a Bostoni Filharmonikusoktól, valamint a bécsi gyermek- és férfikórus,
Adrine Simonian, Aida Baghramian és Karekin Hovsepian szólisták fellépésével. A hatalmas
templom megtelt az ünneplőkkel. Közösségünket a budapesti és bécsi magyarörmények
képviselték.
Vasárnap a Mechitarista Kolostor kiállítását tekinthettük meg "A mechitaristák 300 éve"
címmel, majd a fogadás után ismét a Skót templomban csodálatos hangverseny élvezői
lehettünk Berj Zamkochian és a "Pro Musica International" közreműködésével.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület átadta a Szent Lázár szigeti kolostor,
valamint a bécsi kolostor könyvtára számára könyvadományait, amelyekkel a magyar
anyanyelvű örménység iránt érdeklődők számára kíván kutatható anyagot szolgáltatni.
Egyúttal ismét előterjesztettünk írásbeli kérelmünket a budapesti örmény szertartású római
katolikus hitéletünk zavartalanságának mielőbbi biztosítására.
Az ünnep hangulatát elhomályosította ugyan, hogy a Magyarországi Örmény Egyház vezetői
a pusztán ünnepi részvétel helyett ismét szentáldozáshoz járultak, mint ahogy a szamosújvári
Világosító Szent Gergely ünnepünkön, vagy az Orlay u-i templomunkban is. Örmény
szertartású római katolikus hitéletünknek ilyen tudatos, durva megsértése nemcsak a
katolikus egyházi szabályok semmibevételét jelenti, hanem az európai társadalmi normák
ismeretének teljes hiányát is.
******
December 3-án kiállítás nyílik a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok

Társulása rendezésében Budán, a II. ker. Marczibányi-téri Művelődési Központban. A
kiállítás címe: "Örményekről nyomtatásban - az örmény történelem és kultúra évszázadai",
természetesen különös tekintettel az erdélyi örmény származású magyarok munkásságára.
Könyvek, nyomtatványok, eredetik és facsimilék láthatóak majd a tárlókban. A megnyitón
kultúránk kincsestárából versek és zenék hangoznak el.
--Köszönetet mondunk dr. Bisztray Tamásnénak az egyesület működéséhez nyújtott 5.000 Ft
adományáért.
******

Szomorújelentések:
Október 15-én elhunyt Balássy Tas Miklósné született Szakváry Márta Lenke, életének 66-ik
évében. Hamvasztás utáni búcsúztatója október 29-én volt a Szent Mihály temető
ravatalozójában, Sopronban.
Toókos Tibor 85 évesen, szeptember 26-án távozott az élők sorából. A református egyház
szertartása szerint a Farkasréti temető ravatalozójából október 11-én kisérték utolsó útjára.
Elhunyt id. dr. Totth Gedeon szeptember 18-án, 76 éves korában. Hamvait október 25-én
helyezték el a Szent Mihály templom (Angolkisasszonyok temploma) kriptájában.
70 éves korában elhunyt Gopcsa Ervin, temetése a kelenföldi Szent Gellért Templomban
2001. szeptember 21-én, szentmise keretében megtörtént.
Közösségünk az elhunytak emlékét kegyelettel megőrzi, örök nyugodalmat kívánunk nekik.
******
Felhívás:
Az EÖGYKE megkezdte egy "Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait.
Kérjük, küldjenek recepteket!
A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják kiválogatni:
nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről
nem szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend
szerint eltérőt - azonban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a
recepteket névvel aláírva küldjék be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja
biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is ott szerepel - a könyvben is.
--Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megmentését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám; 10100792-72594972-00000007
******
Mint előző számunkban jeleztük, a budapesti Operaház Vörös Szalonjában október 15-én
kiállítás nyílt meg Karácsony Ernő műveiből. A megnyitóünnepségen dr. Benedek Katalin
művészettörténész méltatta a művész munkáit. Ebből a beszédből idézünk részleteket.
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Karácsony Ernő erdélyi magyarörmény származású, székely képzőművész, a müncheni, majd
nagybányai iskola mesterének, Hollósy Simonnak fajtájából való.

A 33. önálló tárlatát bemutató székelyudvarhelyi alkotó, fiatal kora ellenére termékeny és
gazdag pályaszakaszt tett meg. Hollósy Simon nevét említettem, nemcsak az örmény
gyökerek okán, de a Nagybányához fűződő, fűzhető szálak is rokonságot teremtenek a két
művész között..... Szellemi örökség, mely kiállítónk ecsetje nyomán alakot ölt.
Aktok, természetképek, hol elvontan vagy csak jelzésszerűen, hol naturálisabb felfogásban
tolmácsolják alkotójuk lelkiállapotát... Alanyiságához tartozik az univerzum, termőfölddel,
növényekkel, fákkal. Szent hegyünk, a Hargita fái: teremtmények, büszkén törnek az ég felé,
de olykor megtörnek, hajladoznak - akárcsak alkotójuk.
Ahogy a vihar tépi őket, ahogy a nap rájuk süt. Összemosódnak egymással és ebben az
egyesülésben ábrázolójuk is jelen van. Néha becsillan a fény és visszatükröződések sejlenek.
Ettől elviselhető. Fenyők adják elő drámájukat, velük azonosul a fenyő-lelkű művész.... A tájés hangulatélmény legszebben a Hargita erdeinek, tisztásainak megörökítésével csendül
össze. Ilyenkor szinte gyengédség lengi be a szigorú és fenséges hegyeket, a hajnali, az őszi
Hargitát.
Karácsony Ernő nyugtalan művész. Sárgái és lilái, dinamikus ecsetvonásai jól visszaadják
belső háborúját. Legfrissebb képei az absztrakció irányába mozdulnak el, ám a józan,
egyszerű fehér keretek mintegy határok közt is tartják e stiláris törekvéseket. Amit itt látunk,
az munkásságának egy igen kicsi része, de egyben újabb szakasza. Kedvelt témáival
találkozunk, az újat keresés, a jellemző örök művészi elégedetlenség és természetesen a
mindenképpen megnyilvánulni akaró talentum által kissé módosítva. Kevesebb a beszéd,
összegzőbbek, sűrítettebbek az alkotások. Úgy hiszem, méltatásként is fölfoghatjuk, amit
szemünkkel is látunk: ebben a nemes, veretes környezetben illően megtalálják helyüket
Karácsony Ernő művei.
Benedek Katalin
******

Otthonról - haza
Wertán Zsolt: Emlékek a 2000. évi körutazásról 5. rész
Székelyderzs (Dirjiu) erődtemploma igen nevezetes. Orbán Balázs szerint: "...olyan, hogy
nincs miért szégyeneljük magunkat .,.Összesen öt csúcsíves ablaka van... ezeknek tagozatlan,
középről ki- és befelé kajácsosan táguló béllete mellett, igen szép és teljes épségben
megmaradt díszművezete van...A boltozat felett a falak még jó ölnyire magasodnak fel, a
díszes korona párkányzat.. alatt az épület egész körületen köridomú, felfelé metszett lőrések
vannak...önálló és védhető hatalmas erődöt képezett, honnan szurokkal, kővel és
golyózáporral lehetett az ellent pusztítani és távol tartani. E templomot egy szabálytalan
négyszögidomú, öt erős bástyával ellátott várkastély környezte, mely még most is épen
fennáll, sőt, védelmi hivatását még most is folytatja, amennyiben a lakosok gabonáját és
féltőbb holmiját védi tűz és tolvajok ellen...Az egész egy felelős kastélyőr felvigyázata alatt
áll..."
Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) 98% magyar. Könyvesbolt, Orbán Balázs szobra,
Benedek Elek gimnázium. I. világháborús emlékmű /Vass A. szobra/. Látogatásunk előtt két
héttel leplezték le. Ez igen-igen ritkaság manapság. Egész Románia legdinamikusabban
fejlődő városa, sok magyarhoni befektetővel, vállalkozásokkal.
Zetelaka (Zetea) "...egy nagy gyárfalú, hol minden ház egy zsendely műhely, a Küküllőn
megszámlálhatatlan fűrész metszi a deszkát. ...s mert művelésre alkalmas földjük kevés van,
a fát idomítják s mégis beszerzik ernyedetlen szorgalmuk által szükségleteiket." -írta Orbán
Balázs. A nagyközség 6000 lelket számlál, a faluturizmus mintapéldája. Falurészek,
"kisugárzások": Ivópatak, Désák, Küküllőmező és Síkasszó, ahol Sütő András lakik. Az
egész falu katolikus. Jobbra fölöttünk a Hargitai láz /=fennsík/, Kékes Tető magasságú. A

Zsögödi utcában, Sándor Olga udvarában ismerkedünk vendéglátóinkkal. A hatalmas,
világosra lakkozott székelykapún: TÉRJ BE HOZZÁNK VÁNDOR, HA ERRE HOZ AZ
UTAD ÉS HA JÓ A SZÁNDÉKOD, SZERETETTEL FOGAD. "AZÉRT VAGYUNK A
VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE" 1999. A ferdén,
teátrumszerűen emelkedő udvaron pálinkával és pogácsával köszöntenek bennünket. Lejjebb,
a ház szintjén Illyés Katalin, a fiatal, elhivatott tanítónéni által betanított, igen értelmes
csapat, székely ruhában igazi műsorral vár minket. Piciny legényke ropogtatja érthetően a
"Himnusz Szent István királyhoz" választékos tíz szakaszát 13. századi szerzőtől, Csanád
Béla fordításában, /Magyar Történelmi Olvasókönyv Kolozsvár 1998./- Nálunk tanulhatnake ilyent?
"Zendülj fel Szent István király"... Furulyakórus, majd el is éneklik ugyanazt. Igen nagy
tapsot kapnak a gyermekek, nem győzik fogadni. Ezután székely ötletességgel a gyermekek
fuvolára gyűjtenek. Külön élmény, hogy az első furulyaszóra a Zetelakán tanyázó sokszáz
csóka megriadva felkerekedik és tömegesen köröz a község fölött, csittegő-csattogásukkal
majdhogy elnyomják a gyermekhad zenéjét. Két székelyruhás táncospár háromtagú zenekar
segítségével táncbemutatót tart. Ebbe minket is bevonnak. A padok mögött lévő kemencébe
kenyeret vetnek, odébb a kürtőskalács-sütő asszonyka is sürgölődik. Megkínálnak minket,
majd vásárolni is lehet. Szálláshelyeinkre szekerezünk és akiben még maradt tetterő,
szalonnasütésre, énekelgetésre visszajöhet.
4. nap. Dr. Szarka György és Mártika köszönti utitársunkat, a 73 éves Simay Attilát. A Jóisten
éltesse egészségben sokáig a szamosújvári templomalapító köztiszteletben álló
leszármazottját.
Gyönyörű erdők közt emelkedik utunk. Fenn is vagyunk a Hargitai Lázon -1000 m magas
fennsík. Több ilyen fennsík van. Megállunk egy borvizes forrásnál: IZVORUL LOBOGÓ
FORRÁS.
A Tolvajos tetőn csúfolták meg a csíki- és kászoni székelyek pünkösd szombatján János
Zsigmond bandériumait. István pap kezdeményezte a katolikus hit védelmét. A győzelemben
a főszerepet a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrának tulajdonítják A Keleti Kárpátok
irányába, lefelé ereszkedünk a Csíki medencébe, melyet az Olt alakított ki. Részei: Felcsík,
majd Alcsík és Oldalcsík.
Csíkszereda (Mercurea Ciuc) - népessége 85%-a magyar, 15% román. Az ortodox
templomépítő buzgalom templomokat zúdít a székely, magyar területekre. Még olyan faluba
is építenek, ahol egyetlen román él. A csíksomlyói búcsúra messzi-messzi vidékekről is
gyalogolnak keresztjeik, templomi zászlóik alatt a székelyek, a Gyimesekből a csángók.
Nagy ünnep ez, mert sikerült az ősi katolikus hitet e vidéken megtartani. A napfelkeltéig tartó
éjjeli virrasztás neve: napbanézés, a "Napbaöltözőtt Asszony" keresése. A közös szentmise
után felvonulnak Kissomlyóra.
A Kárpátok vízválasztójánál vagyunk. Tiszta időben gyönyörködhetünk körbe a felejthetetlen
vidéken. Ellátunk egészen a Tatros forrásvidékére is. A gyimesi csángók oda mentették
magukat, ha valamiért át kellett meneküljenek a román oldalra. Átvették ezért a román
viseletet is, hogy elvegyülhessenek. Szintén bujdosásban ott fordította le a Bibliát két huszita
szerzetes. Kis csoportokba szakadozva nézelődünk, fényképezkedünk. A gyepben őszi
kikerics, szártalan bábakalács, vészvirág és orbáncfű nyílik. A sárga encián elnyílott szárain
még zöldellnek nagy levelei, harangvirág tövek. Néhány mélyedésben hunyor küzd a
megmaradásért. Felsőlok: a vasúti híd alatt jobbra befordulva, majd a domboldalra felmászva
találjuk az őrházikót. A lépcsőkön felérünk a pici Rákóczi vár maradványaihoz. Dr. Szarka
György: "Szt. László ugyanis az országhatárt mindenütt 30 kilométerre a vízválasztón túl
jelölte ki, hogy a vízválasztóig is legyen gyepű. Időben lehessen a támadást megelőzni".
Magyar zászló is leng a román mellett, ilyent először látunk. Gyimesfelsőlokon szolgál
Berszán Lajos főesperes úr. Ő errefelé a világító fáklya. Itt működik a Csibész Alapítvány

által gondozott "Sziklára Épített Ház". Ez az iskola magáért beszél.
Gyergyószentmiklóson át Csíkszépvízre érünk. A templom bejárata feletti gerendán székely
rovásirás.1925-26-ban nagy munkák kezdődtek: 3 nagy ablakába Világosító Szt. Gergely, a
Szeplőtelen Fogantatás és Szt. Antal szépséges üvegábrázolása. "Kiváltságolt oltár"- Jézus
Szent Szive tiszteletére készítették: Dajbukát Antal, Dávid és családja 1926. A főoltárt
renováltatta, szobrokkal eláttatta Szebeny Menyhért 1925. Az oltárszekrénynek ajtót nem
készítettek, függőleges tengelyén fordítható. A templomba lépőket ekkora bizalommal
fogadni... ilyenre talán sehol másutt nincs példa.
A mennyezetfreskón Jézus mennybemenetele és az angyalok dicsérete: "ÉNEKELJETEK AZ
ÚRNAK ÉS ÁLDJÁTOK AZ Ő SZENT NEVÉT".
A diadalíven örmény felirat. Az oldalkápolnát is renoválták:
A "SZENT KERESZT" TISZTELETÉRE KÉSZITTETTE ÖZV ZAKARIÁS
ZAKARIÁSNÉ GYIMESBÜKKRÖL 1926. Üvegablakai: Szt. Róza: "1926-BAN
FELAJÁNLOTTA SZEBENY PÉTERNÉ SZÜL. DAJBUKÁT" és Szt. Péter: "1925-BEN
FELAJÁNLOTTA SZEBENY PÉTER". A színes ablakokat készítette Richard Schleingrott
üvegművész.
A templomot kerítő kőfalat két kapu és egy gyönyörű kápolna szakítja meg. Utóbbit
mostanság szobor- és kellékraktárnak használják, a fal belső oldalába emléktábla és ihletett
szövegű sírkövek vannak falazva.
A templom mögötti Örménykatolikus Plébánia épületét eladták, melyet felújítás után, 20 árva
gyermek nevelésére tettek alkalmassá: Hans Rosenheim Csibész Alapítvány Szt. Erzsébet
nevelőotthon. A kétágyas szobákban mindenütt példás rend, otthonias hangulat árad. Két
mallersdorfi nővér és két helyi segítség pásztorolja a gyermekeket, akik éppen az udvaron
játszanak. A mellette lévő telken a Szent Család Szeretetotthon újonnan emelt épülete. A
fasoros utca szélén az 1848-49-es szabadságharc és a két világháború vörös kő emlékműve.
Szürke márványtábláján magyar, román és német nyelven:
KEGYELETTEL A SZÉPVIZI AGROSTAR 1997 MÁRC 15.
A szépvízi örményektől 1949-ben elvették a Kaszinót is. Ebből egy szobát eddig már
visszakaptak és benne múzeumot kívánnak berendezni. Ma a Kaszinóban találkozunk a csíki
örményekkel. Dr. Ajtony Gábor tájékoztatja a nehezen elcsendesülő egybegyűlteket. A
Csíkkörzeti Örménymagyarok Szentháromság Alapítványa, melyet a régi Szentháromság
Egyesület jogutódjaként az Önkormányzat bejegyzett. Céljaik: az örmény öntudatot
feleleveníteni, sőt felizzítani és a többi örmény közösséggel a kapcsolatot felvenni.
- Ez többé-kevésbé már meg is történt - tájékoztat Ajtony Gábor - , 1999. okt. 6-án
megemlékezést tartottunk. Áprilisban a Genocídiumról emlékeztünk, részt vettünk a
szamosújvári konferencián és az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony ünnepi búcsún. Olyan
kulturális, tudományos tevékenységet is célzunk, ami az örmény identitást eleveníti. Az
ingatlanokat is vissza szeretnénk szerezni. A taglétszám 75 fő, "hozzájárulási díjat" fizetünk.
Zakariás Péter bácsi elmondja, hogy 451-ben a perzsák az örményeket a tűzimádók hitére
akarták téríteni. A nép a keresztény vallás védelméért harcolt. Vartan Mamigonian egy harci
elefántot megsebesített, de az agyontaposta. Elmondja, hogy a szépvízi templom diadalívén
az a bizonyos örmény felirat annyit tesz: "AZ ÉN HÁZAM AZ IMÁDSÁG HÁZA".
Fonetikusan ejtve: dun im dun ághotic gocseszci. Alsó részén az adományozó püspök neve:
Hunanian Vartan. A szépvíziek a fogadáson a jó szó mellett finom pálinkával, kürtős
kaláccsal és üdítővel traktálnak. Igen bensőséges a hangulat, de a társalgásnak csak-csak
véget kell vetni. Szívből köszönünk mindent az egész közösségnek.
******

Örmény gyökerek a Terézvárosban
Ismét ünnepelt a főváros VI. kerülete.

Szép hagyományként rendezték meg a Terézvárosi Búcsút, amelynek múltja valahová az
1900-as évek elejére vezet vissza bennünket. Nívós rendezvények sokasága csalogatta a
lokálpatriótákat és a fővárost szeretőket. Építészet, irodalom, képzőművészet, zene, tánc
mind-mind megtalálhatók voltak a programban.
Szép és felemelő társként szegődött a művészetek, a szórakoztató műsorok mellé a
kisebbségek rokonszenves megjelenése. Kiemelkedett közülük a kerületi Örmény
Önkormányzat szervezésében az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületének
részvételével rendezett találkozó.
Már a helyszín ünnepélyessé tette a műsort.
Az MDF Munkácsi Mihály utcai helyiségei a szecesszió legszebb időszakában fogantak. A
gyönyörű faborítások, a kazettás mennyezet ízléses keretet adtak a magukat örmény
eredetűeknek vallóknak.
Sokan voltak.
Szívélyesség, családias melegség jellemezte az együttlétet.
Érdekes, hogy a belterjességnek még a szikrája sem mutatkozott. A sok szenvedés után is
mindig egyenes, tiszta, becsületes és hitben gazdag utódok szívüket nyitották az ide tévedt,
vagy nagyon is tudatosan érkezett vendégek felé.
Ez a nyitottság és az őshaza iránti tisztelet, no meg az örmények történelmének pontos
ismerete nyilvánult meg dr. Issekutz Sarolta méltató beszédében is. A Budapesti Örmény
Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának elnöke egyben az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületének is első embere, aki őseinek méltó képviselője Magyarországon,
időben és térben távol az óhazától. Szavai nyomán a sok üldöztetés után Magyarországon
hazára lelt örmények beilleszkedését, értéket teremtő szorgalmas munkáját csodálhattuk meg.
Közülük sokan nemesi rangot nyertek, ami (ugyancsak) igazolja létüket társadalmunkban. A
nemességet nyert örmény családok címerkiállítása sok meglepetést tartogatott.
Dr. Issekutz Saroltától tudtuk meg, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharc Aradon
kivégzett tábornokai közül Kiss Ernő és Lázár Vilmos örmény származású volt. És magyar!
Az "Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája" című forrásmunka Gudenus
János József nevéhez fűződik, aki megérdemelt sikert aratott könyvének bemutatásakor.
A zene is méltó helyet kapott az ünnepi megemlékezés során. Örmény gyökerei révén
Fogolyán Kristóf fiatal fuvolaművész ritka tehetségről tett tanúbizonyságot, amikor a
hangulat adta rögtönzéssel ejtette ámulatba hallgatóit. A siker kikövetelte ráadásszám Mozart
fuvolaversenyének Adagiója megértette velünk Medveczky Ádám karnagy úr jellemzését:
"ennek a fiúnak a lelke muzsikából van..."
Nem maradhatott el ez az összejövetel sem az őshazára való emlékezés nélkül. Horváth
Zoltán és Gondos Béla megszállottként kutatják az egykori örmény főváros: Ani, valamint az
örmény építészet és kultúra múltját. Lenyűgöző diavetítéses előadásuk évszázadokat,
évezredeket vitt vissza bennünket a múltba, de bemutatták azt is, hogy e művészet és kultúra
miként épült be életünkbe. Feledhetetlen előadás volt.
A befejező program egy erdélyi örmény származású család és kiemelkedő alakjának dr.
Jakabffy Elemérnek részletes bemutatása volt. A kolozsvári illetőségű, vidám és szellemes
előadó, Bálintné Kovács Júlia az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság társelnöke
remek hangulatot teremtve engedett betekintést egy hatalmas, szerteágazó családi életbe.
Neki köszönhető, hogy rokonszenvvel őrizzük Jakabffy Elemér örmény gyökerű magyar - az
első magyar nemzetiségű kisebbségpolitikus - honfitársunk emlékét.
A sokszínű, gazdag tartalmú, szellemi gyarapodást az örmény konyha remekei fizikai
élvezetekkel tették teljessé. dr. Keszy Harmath Péterné olyan terülj-terülj asztalkákkal
fogadta az ősi ízekre éhes vendégeket, amely a legkifinomultabb ízlésű ínyencek várakozásán
is túltett.

A maradandó hatású örmény találkozó sikere bizonyította a Kisebbségi Önkormányzatok
elnökének, Wertánné Görgényi Kingának áldozatkész munkáját, aki a nap háziasszonya volt.
Köszönjük.
Kopeczky Lajos
******

Aradi megemlékezés
2001. október 6-án az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviseletében dr.
Issekutz Sarolta elnök elhelyezte a megemlékezés koszorúját Aradon, a vértanúk
emlékművénél.
Elnökünk az Aradi Vértanúk Örökségének Egyesülete tagjaként a Külügyminisztérium által
biztosított külön busszal utazva vett részt az ünnepségsorozaton, mely október 5-én du. az
aradi Kultúrpalotában kezdődött. Ünnepi beszédet mondott Dessewffy Sándor, az Aradi
Vértanúk Örökségének Egyesülete elnöke, majd aradi fiatalok emlékeztek a hősökre egy igen
magas színvonalon összeállított, nagy átéléssel, tehetséggel előadott verses, zenés műsorral.
Az est díszvendége Dávid Ibolya igazságügyminiszter asszony volt, akit szűnni nem akaró
tapssal köszöntött Arad magyarsága.
Október 6-án de. 11 órakor került sor az ünnepélyes koszorúzásra, majd du.17 órakor a
Minoriták templomában a vértanúk emlékére celebrált ökumenikus istentiszteletre.
A templom zsúfolásig megtelt az emlékezőkkel, akik felemelt fővel, könnyes szemmel
énekelték Himnuszunkat és a Szózatot. A rendezvénysorozatot városnézés, festészeti tárlat
látogatása, fogadások gazdagították, amelyek során módunk volt bensőséges beszélgetésekre,
együttlétekre határon túli magyar testvéreinkkel.
Kiss Ernő aradi vértanú leszármazottai másnap Elemérre, a Bánság jelenleg szerbiai részére
indultak személygépkocsikkal, kegyeletüket leróni a vértanú sírjánál. A Kiss Ernő által
építtetett - igen rossz állapotban lévő - katolikus templom családi kriptájában több családtag
sírját is meglátogattuk.
Ellátogattunk Ittebére is, a Kiss család másik birtokára, ahol egy féltve őrzött szép Kossuth
szobrot tekinthettünk meg, melyet egy szerb "hazafi" szívtájon keresztül lőtt.
A kb. 700 lakosú, 98 %-ban magyar Toba község polgármestere és családtagjai fogadtak
bennünket igen nagy szeretettel, gazdagon megvendégelve. Az újonnan alakult Nőszövetség
összejövetelén felkérésre egy rögtönzött előadás hangzott el elnökünktől az erdélyi örmények
történelméről, kultúrájáról, a Bánság kiemelkedő örmény családjairól, köztük Kiss Ernő és
Lázár Vilmos aradi vértanúkról. Köszönet a felejthetetlen rendezésért, élményekért, köszönet
az őszinte, baráti fogadtatásért és vendéglátásért.
M
******
Emlékezzünk régi dolgokra...

A szamosújvári "Szentháromság"-ról elnevezett gyógyszertár alapításának
205. évfordulójára
A XVIII. század második felében Erdélyben megnőtt a városi lakosság száma, ami az
egészségügyi intézményeinek fejlődését is magával hozta. Ezt a folyamatot erőteljesen
támogatta, ösztönözte az 1770-ben hozott Normatívum In Re Sanitatis elnevezésű átfogó
egészségügyi rendelkezés, amit az ekkori osztrák fennhatóságú Erdélyre is kiterjesztettek.
A Normatívum hatása Erdély-szerte megnyilvánult a gyógyszertárak alapításában is: 1772 és
1798 között, vagyis 26 év alatt, 34 új gyógyszertárat alapítottak, amelyek közül mindössze
kettőt katonai keretek között. Az említett törvény előírásai alapján az erdélyi gubernium

átiratokkal siettette a városi tanácsokat gyógyszertárak alapításának támogatására. Ilyen
körülmények között a szamosújvári városi tanács elé került egy gyógyszertár megnyitásának
kérdése.
Szamosújváron nem lévén patika, lakosai a távolabbi Désen vagy Kolozsváron voltak
kénytelenek beszerezni orvosságaikat. A városnak volt ugyan orvosa, de hiányzott a képzett,
megbízható gyógyszerész, és úgy látszott, mintha polgárai sem nagyon törekednének vállalni
egy gyógyszertár alapításához szükséges befektetést. A gazdasági nehézségekkel függhetett
össze az a tény, hogy pénzszűkében a városi tanács kénytelen volt leállítani az örmény
katolikus templom építését.
Ezen a holtponton váratlan fordulat történt: Karácsonyi Gratian, gazdag örmény kereskedővállalkozó ajánlatot nyújtott be a városi tanácshoz azzal, hogy hajlandó 100 arannyal segíteni
a templom befejezését, amennyiben a tanács neki és utódjainak biztosítja egy gyógyszertár
alapításának és birtoklásának kizárólagosságú jogát Szamosújváron. A városi tanács
elfogadta Karácsonyi ajánlatát és feltételeit, melyeket a két fél szerződésbe foglalt. Annak
alapján 1788. júniusában megnyílt a "Szentháromság"-ról elnevezett szamosújvári
gyógyszertár. Minthogy Karácsonyi Gratian nem volt gyógyszerész, az egészségügyi
törvénykezés szerint köteles volt képesített gyógyszerészt alkalmazni.
Ami az említett szerződés kizárólagosságát illeti, tehát azt, hogy csak a Karácsonyi családnak
van joga Szamosújváron gyógyszertárat tartani, azt Erdély guberniuma sohasem ismerte el,
de gyakorlatilag, mint helyi megegyezés, továbbra is érvényben maradt.
Az évtizedek során gyógyszerészek 12 ízben folyamodtak a városi tanácshoz gyógyszertár
alapításának engedélyezéséért, amit mindig azon az alapon utasítottak el, hogy a városi tanács
1788-ban kizárólagossági egyezményt kötött a Karácsonyi családdal, és utódaival.
Közben az újabb, modernebb egészségügyi törvények szabályozták a gyógyszertárak
alapításának feltételeit, köztük a helységek lakosságához való arányítást.
Úgy tűnt, hogy Szamosújvár és környékének lakossága nem indokolta volna egy második
gyógyszertár alapítását.
A gyógyszertár reáljogát családi-rokoni kapcsolat révén Placsintár Dávid (1826-1911)
örökölte, aki képesített gyógyszerészként biztosította annak minden korabeli igényt kielégítő
működését. Mint gyógyszerész, és egyben mint Szamosújvár polgármestere, Placsintár Dávid
30 éven át közéleti szerepet játszott a város életében.
A XIX. század végén, illetve a XX. század elején a gyógyszertárat a szamosújvári Nits család
örökölte, melynek tagjai egyetemet végzett gyógyszerészként birtokolták a város egyetlen
patikáját, annak 1949-ben történt államosításáig.
Dr. Izsák Sámuel

******
A Józsefvárosi Kulturális Központban „Pest utcáin a forradalom után (56')” címmel nyílt
meg dr. Szentpétery Tibor kiállítása, melynek fotóit akkoriban rejtett kamerával készítette. A
kiállítást Csécsei Béla, Józsefváros polgármestere nyitotta meg 2001. október 25-én.
Megtekinthető november 12-ig, munkanapokon 10-17 óra között.
******
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
lehet fizetni.
• Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Székhelye:1015. Budapest Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest Pf., 70.
Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.
Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.
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A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő kiadványa
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011, Fax: (I) 201-2401

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." (Vörösmarty Mihály)
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása havonta megjelenő
kiadványa

V. évfolyam 58. szám
2001 december
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II.
kerületi, VI. kerületi, IX. kerületi és XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és
hívatlanul mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I.
emeleti zeneterembe.
******

Az örmény hitvallásból - december
"A mennyek országában. És az örök életben."
Isten országának a gondolata visszatér. Egyelőre csak hitünk és vágyakozásunk tárgya.
Megerősít ebben december nagy ünnepe, a karácsony. Annak az ünnepe, hogy a mennyből amelyben mi is hiszünk - jött el közénk Jézus. Legyen ott fülünkben az angyali dicsének,
mely a betlehemi mezők felett hangzott el: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a
földön a jóakaratú embereknek!... Legyen meg bennünk a jóakarat mindenki iránt, hogy
hitünk beteljesedjék.
Dr. Sasvári László
******

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi
Önkormányzatok Társulása 2001. évi rendszeres tevékenységéről
1. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület diszpécserközpontot üzemeltet
székhelyén, befogadó irodában, amely telefon, önálló fax-vonal, internet-hozzáféréssel
ellátott, az egyesület honlappal, e-maillel rendelkezik.
A diszpécserközpontban rendszeres félfogadással az elnök személyesen tartja a kapcsolatot a
közösség tagjaival, az érdeklődőkkel.
2. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület legfontosabb feladata a rendszeres
kapcsolattartás a magyarországi és erdélyi örmény származásúakkal, civil szerveződésekkel,
az örmény adatbázis bővítése, amelynek alapján folyamatosan végzi a genealógiai
kutatásokat is. Ennek érdekében 2001-ben ötödik évfolyamát adta ki az Erdélyi Örmény
Gyökerek Füzeteknek, amely havonta, ingyenesen, 1100 példányban jelenik meg és kerül el
személyre szóló postai küldeményként a közösség tagjaihoz, az örmény származásúakhoz,
illetőleg a velünk együttműködési megállapodást kötött örmény közösségek (örmény
kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek) vezetőihez hazánkban és Erdélyben (akik a
csoportos küldeményt tovább küldik tagjaiknak), valamint a közgyűjteményeknek, felsőfokú
tanintézetek, egyházak könyvtárainak. A havilap az örmény közösség életéről nyújt

információkat határon átívelően, kulturális identitásőrző programokat ajánl, illetve ezekről
számol be olvasóinak, az örmény történelem és kultúra témaköréből jelentet meg archív és új
anyagokat. Fontos feladata aktívan bekapcsolni az olvasókat úgy a havilap szerkesztésébe,
mint az ajánlott kulturális programokba.
3. Minden évben megjelenik az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek évkönyve, a Füzetek 12
havi összeállítása, tartalomjegyzékkel, 200 pl-ban és elkerül a velünk együttműködő örmény
kisebbségi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közgyűjteményekhez hazánkban és
Erdélyben. A 2000. évi évkönyv 2001. januárjában megjelent.
4. Minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órától megrendezésre kerül a Fővárosi Örmény Klub
műsora, immár hatodik éve a Magyarok Háza (Bp. V kerület Semmelweis u. 1-3.) I. emeleti
zenetermében.
A klub műsorai különösen az örmény történelem, kultúra tárgyköréből kerülnek
összeállításra, amelynek része a hazai magyarörmények történelme és sajátos kultúrája is.
Meghívott előadóink főleg a hazai és erdélyi magyarörmények köréből kerülnek ki. A klub
alkalmankénti látogatottsága 80-120 fő közötti.
A 2001. évi klubműsorok:
Január: Vidám évezredkezdés; február: ANI-tól a Bánságig, vetítettképes előadások; március:
Emlékezés 1848-49-re, ünnepi hangverseny; április: megemlékezés az örmény genocidiumról - "Az út csak visszafele vezet előre" - beszélgetés Kátai Mihály festőművésszel és Szilvay
Ingrid zongoraművésszel; május: Emlékezés dr. Jakabffy Elemér magyarörmény
kisebbségpolitikusra; június: Szamosújvártól Bécsig az örménykatolikusok nyomában vetített-képes előadás; július: Liszt Ferenc életútja - Lukin László diavetítéses előadása;
augusztus: "Kelj fel, kelj fel Mária!" - moldvai csángó népi imák, máriaénekek. Kóka Rozália
és Petrás Mária műsora; szeptember: Gyalogosan Törökországban - Beder Tibor videofilmes
előadása; október: "Cantio de Transsylvania" - Erdély történelme énekekben, Kobzos Kiss
Tamás műsora; november: Ősi keresztény központ: Kappadókia - vetítettképes előadás;
december: Szent Karácsony ünnepén, Szongott Kristóf díj kiosztása.
5. Nyolc kiállítást rendeztünk (a decemberi rendezés alatt), melyek megnyitójára kulturális
műsorokat is szerveztünk, verssel, zenével és vetítéssel.
Február 14. I. kerület: "Ezeréves keresztény államiságunk ", magyarörmény képző- és
iparművészek kiállítása.
Március 13. I. ker: "Az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hősei".
Június 12. I. ker.: dr. Tóth Rózsa képző- és iparművész tárlata, valamint az egyesület
gyermekrajzpályázata nyerteseinek kiállítása.
Szeptember 14. Kolozsvár:1849. október 6. Arad.
Október 3. II. ker.: "Az 1848-49-es szabadságharc kronológiája "; "1849. Október 6. Arad ".
Október 13. VI. ker.: "Örmény eredetű magyar nemesi családok címerei ".
November 6. XI. ker.: Szabó László: "Armenia, Anatólia, Levante" (fotókiállítás).
December 3. II. ker.: "Örményekről nyomtatásban - az örmény történelem és kultúra
évszázadai ".
6. 2001-ben megrendeztük a IV. jubileumi konferenciánkat Kolozsvár és
Szamosújvár helyszínnel (szeptember 14-16,), amelynek címe: "Örménymagyarok, akik
hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön s kincses legyen ".
Magyarország és Erdély majd teljes területéről küldöttek vettek részt a konferencián, amelyen
24 előadás hangzott el, két kiállítást nyitottunk meg, két kulturális műsorral mutatkoztunk be,
valamint két új könyvünket mutattuk be, a Szamosújvári Örmény Katolikus Székesegyházban

ünnepi szentmisén vettünk részt, továbbá koszorúzásokon, városnézésen, közös imán
emlékeztünk őseinkre, az erdélyi örménység dicső múltjára.
7. 2001. augusztus 22-28 között ötödik alkalommal szerveztük meg honismereti
körutazásunkat Erdélyben, örmény őseink nyomában. Idén a Bánságot, az Al-Duna vidékét és
a történelmi Erdélyt kerestük fel. Minden évben, így idén is egy nagyszabású magyarörmény
találkozóra került sor a barangolás keretében: 2001-ben Kolozsvárott.
8. 2001-ben kiadtuk az 1997. évben indított "Erdélyi Örmény Múzeum" sorozatunk 4.
köteteként Dávid Csaba: Történetjátékok c. könyvét, valamint 5. kötetként a millenniumi
konferenciánk kötetét: "A 300 éves örménykatolikus egyház és közösségei Magyarhonban,
régen és ma; Budapest 2000 szeptember 29 - október 1. " címmel. Mindkét kötetet
ingyenesen adományoztuk a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek könyvtárainak,
civil szervezeteinknek és kisebbségi önkormányzatainknak.
9. Idén is csoportosan részt vettünk egyházi ünnepeinken: Világosító Szent Gergely napi
búcsún Szamosújváron (június 30.) és a Nagyboldogasszony napi búcsún Erzsébetvároson
(augusztus 15.). Mindkét helyszínen szinte az egész magyarörménység rendszeresen
találkozik.
10. 2001 június 8-án is megrendeztük az Argentin Nagykövetséggel és a Magyarok
Világszövetségével Czetz János 1848-as magyarörmény honvédtábornok emléktáblájánál a
megemlékezést és kulturális műsort, mint azt négy éve folyamatosan tesszük.
11. 2001-ben is részt vett közösségünk állami ünnepeinken, megemlékezéseinken
küldöttségével (március 15., augusztus 20., október 6., november 1.; és részt vett
konferenciákon (pl. Kultúra 2000 keretprogram, Jakabffy Napok - Szatmárnémeti és Lugos,
stb.)
12. Idén is rendszeresen szerveztünk műterem-látogatásokat, kiállítások, temetők,
füvészkertek, emlékművek megtekintését, minden alkalommal előadással, ismertetéssel
összekötve, a szabadidő hasznos eltöltésére.
13. Ez évben is rendszeresen folytattuk pénzadomány gyűjtését egyházi műemlékeink
megmentése, erdélyi társszervezeteink működésének megsegítése érdekében; 2001-ben az
Erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia céljára nagymennyiségű papi
ruha-adományt is gyűjtöttünk és juttattunk el. Könyvadományaink és használt ruha
adományaink ez évben is igen jelentős mennyiségűek voltak úgy hazánkban, mint Erdélyben.
Erdélyi társszervezeteink részére nagyszámú használt számítógépadományt gyűjtöttünk a
szervezetek egymás közötti és velünk való kommunikációjának elősegítése, illetőleg a
magyar szórványközpontok ifjúsági oktatása céljából. Ezen adományok eljuttatása
folyamatban van.
14. 2001-ben is megörökítettük programjainkat, közösségünk tevékenységét fotó- és
videofelvételek útján, ezeket archiváltuk.
Budapest, 2001 november
dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása

******
Tamási Áron

Karácsonyi pásztorocskák
A szabadtűzhelyen, a betlehemi majorban, hajladozik a tűz aranylángja. Csordapásztorok
melegednek a tűznél, melynek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent engemet is.
Tizenhárom éves voltam, s vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsenge pásztorok mind
korombéli fiúk voltak, akiket gondosan megválogatva vettünk fel a nyájba. Amikor a kör
bezárult, kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért választottunk, aki majdan, karácsony este, a
belső beköszöntőt is mondani fogja, mindama leányos házaknál, ahova behatolunk. Aztán
választottunk külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólani, és hát meg is küzd azzal a
másik nyájjal, amelyiket ott találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűzmestert, aki
vezényli az üdvözlő puffantásokat; majd megválasztottuk az énekvivőt és a mókamestert,
nemkülönben a nagymondót, aki mindenkit le fog torkollni, szükség esetén még lódítva is
éktelenül. S aztán tanulni kezdtünk.
Így készültünk a szent hadjáratra, a karácsonyi kántálásra, s vártuk a napot és tele lélekkel az
estét, amikor aranyfénnyel felragyog a betlehemi csillag.
S végre a föld örömet kiáltott az égre, és az ég örömet kiáltott a földre. Karácsony este lett.
Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, mint a békesség tava. S a tóban egybegyűlt
a tizenkét zsenge pásztor, mint tizenkét aranyhal. Elindultunk kövér örömmel, s miközben
úsztunk a patyolat estében, felzengett szívünkből az ének. Szállott az ének és zengedezve
hirdette, hogy a betlehemi hírmadár a mi falunkba is hullatott egy tollút. Hullatott egy tollút a
kicsi nép ismeretlen falujába; s öröm nyugodott azon, ami hullt, és piros megemlékezés a
szegények felől.
Így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, a fehér holdvilágon; s miközben haladtunk,
imitt és amott is felzengett az örömnóta, s úgy világított valahány ének az éjszakában, mint a
pásztortűz lobogása.
A falu is megbolydult egészen.
Megbolydult, mert a reménység öröme szállotta meg az embereket, s kisöpörte szívükből az
esztendő gondjait. Csak éneket termett a száj vagy jó szót. A vérből sem hullott indulat azon
az este, hanem megnyugodva csörgedezett a vér, akár Betlehemben a patak, minek a vizéből
szelíden ittak a csordapásztorok gazdátlan juhai. A házak tetején a hó világított, bent a
szobákban pedig szelíden a lámpa. S amikor valahonnét, úszva a holdvilágon, felhangzott az
ének, leányocskák fürkésztek az ablakon át, s úgy várták madaras szívvel a zengő sereget.
Megálltunk egy ház előtt, mely első volt a tervezetben. Lázár gazda lakott a házban, s volt
neki egy leánya is, aki két bimbót a rózsabokorról már leszakított. Hát azon a kapun, örömhír
énekszóval, bátran bévonultunk, s még fent az ereszben is, az ajtó előtt, énekeltünk egyet.
Amikor ezt sikeresen elfújtuk, hagytunk módosan egy kevés csendet, majd felcsendült a
külső beköszöntő hangja, mondván a megkívánt harsány hangon:
Örülj és örvendezz, nemes házigazda:
Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja.
Örülj és örvendezz, kedves háznak népe,
Hogy ide vezérelt a csillagnak fénye.
A csillag fénye szerencsés csendbe merült. Vagyis, bent a szobában, nem volt egy másik
nyáj, amelyik belülről, valami elmés kérdéssel, rögtön megtámadott volna. Így aztán csak
Lázár gazda szólt ki nekünk ünnepélyesen, mondván:
Jónál jobb hírt hoztok, halljuk valahányan:
Gyertek azért beljebb, akármilyen bátran.

S a szó végére meg is nyitotta nekünk az ajtót, s mi pedig egyenes cérnasorban, mint a
vadlibácskák, bévonultunk az ünnepi szobába. Nekem mint belső beköszöntőnek, a sor
fejénél kellett állanom, s állottam is mily szívesen! Katonás léptekkel előrevezettem a sort,
úgyannyira, hogy a sor végi pásztorocska az ajtón belül még helyet vehessen. Akkor
megvártam, hogy a léniát, ha valami hiba lenne benne, gyorsan kiigazítsák; s majd egy
negyed fordulattal, egyszerre és valahányan, frontot vettünk pattanva a ház gazdája felé, ki a
feleségével és a leányocskával ott állott várakozva az asztal mellett. S abban a percben, amint
csizmácskánk szára megcsattant a fordulatban, jobb kézzel és egyetlen villanó mozdulattal,
levettük a fejünkről a kucsmát, és én pedig hangzatosan megszólaltam, mondván:
Ahol a nap felkél, ama tájról jöttünk,
Hitmondás kedviért nagy utakat tettünk.
Mert szólott egy csillag, éppen felkelőben,
Hogy gyorsan induljunk éjféli időben.
Napkelet országból így el is indultunk,
S ezen kedves házba hozott el az utunk.
Dicséretét zengjük Júda nemzetének,
Mert kinyílt virága Dávid vesszejének.
Származásunk felől sem hagyunk kétségben,
Vagyis bajban nőttünk, s tartós szegénységben;
S kik a juhnyáj után vénen vánszorognak,
Fiai vagyunk mi csordapásztoroknak.
Dehát ez voltunkat az Úr nem tekinté,
Hanem angyalával nékünk megjelenté,
Hogy földre lejöve világ megváltója,
Kinek a mi nyájunk igaz szószólója.
Ámen.
S erre az "ámenre", de abban a pillantásban, puskaporos pisztolyával, a lábszára mellett a
pádimentum felé, oly nagyot puffantott a tűzmester, hogy a lámpában a láng és a pironkodó
kislány megriadt egyaránt.
Mi pedig harsányan mondtuk a lövésre:
- Szent jó estét kívánunk!
Ezzel aztán a szertartás madara el is szállt. A sor megbomlott, mosolyra derültek a szemek és
örömre az arcok. Szíves szóval a gazda is biztatni kezdett minket, hogy vegyük közre az
asztalt, s üljünk le. Köszöngettük a szíves szót, s mint nagyra becsült férfiak, ki-ki a megillető
helyre le is ült. A kislány pedig, mint nyíló háziasszony, kolbászt hozott az asztalra, s egy
cserépfazékban töltött káposztát. A kolbász még cserszegett a forró zsírban, s rotyogott
majdnem a káposzta is. Szokás szerint, s hogy az étek is csillapodjék még valamicskét, a
gazda szilvapálinkát töltött, s a kisded Jézusra köszöntötte, aki éppen akkor nagyon fázódott a
barmok között.
Aztán enni kezdtünk.
S evés közben egyre jobban megeredt a szó, mely a betlehemi pusztáról lassankint
hazarepült, s kezdett megtelni derűvel. Vagyis az ideje megjött a játéknak, melyet előre
megbeszéltünk. Ránéztem hát a mókamesterre, s így szóltam:
- Messze van még az idő, amikor szakálla lesz.
- Kinek? - kérdezte a kislány.

- Aki ma született, annak - feleltem.
Tudván, hogy a Kisdedről beszélek, pírba borult a kislány arcocskája. Mi kedvesen nevettünk
a rózsaszínű zűrzavaron, a mókamester pedig színre lépett, s így szólt:
- Hát én megelőztem az időt, hallják-e!
- No; s az hogy történt? - kérdezte a gazda.
A mókamester helyzetet vett, s kanyarítani kezdte a történetet, mondván:
- Hol van az a harcsafűrész, te legény? - kérdi apám a tegnapelőtt reggel. - A helyin van mondom neki, mire apám szól ismét: - Hát ha a helyin van, akkor kondorítsd össze, mert
megyünk s levágjuk azt a nagy fát a Csorgónál.
Itt megereszkedett egy kicsit a szóval, s folytatta:
- Hát mi el is mentünk, s egy óra alatt megérkeztünk, abban az irgalmatlan nagy hóban.
Megkerültük a nagy fát, s a töviről széjjelpallottuk azt a rengeteg havat. Aztán térdre
ereszkedtünk, s neki a fűrészt a fának; s oly lelkünkből húztuk, hogy a fa ágain reszketett a
hó. Node, haladtunk is dicséretesen, mert egy félóra múlva, mint egy recsegő zuhatag, földre
döndült a fa. S a döndülés után, ahogy a verejtéket le akarám vala törölni a homlokomról, hát
odapillantottam a fa csonka törzsökére, de fel is akadt rögtön a szemem, mert a fatörzsök
fehér lapján nem semmit láttam, hanem az elszomorodott Jézus szakállas fejét.
- Jaj, igazán?! - mondta a kislány, mire a mókamester még bizonykodott is, mondván:
- A béka a hitetlenek nyelvire rakja a tojásait, ha nem így volt.
Éppen tettük volna, hogy tünedezünk a nagy csodán, de akkor megszólalt a nagymondó, s
tiszte szerint így szólt:
- Assemmi, hallják-e! Hanem János keresztapám a múlt héten egy vaddisznót lőtt, jó nagy
vadkocát. Otthon neki is állott mindjárt, hogy felhasítja; s ahogy ott előttünk éppen felvágja
vala a hasát, hát a hasadékból két vadmalac szökött elő.
- Jaj, csakugyan?! - mondta ismét a kislány.
- Bizony - fűzte tovább a nagymondó. - De keresztapámnak is volt esze bezzeg, mert hogy
megjegyezze azt a két vadmalacot, a fülit mindjárt béhasította mind a kettőnek; s aztán
elcsapta őket az erdőre, hogy majd jövőre meglője őket, mint kész disznókat, s jogos
tulajdonait.
- Aj, beh okos volt! - ámult a kislány.
- Okos-okos - nézett a kislányra a mókamester. - De aki elbeszélte, az sem ingyen tette, mert
igen nézi a maga fülit.
Megrebbent rögtön a kislány, s a két tenyerével letakarta mindjárt a két fülét; s a két szeme
pedig fényben röpdösött, mint két cseppecske madár. Mosolyogtunk is rajta, de szerettük is.
S kedvelt ő is minket, úgy emlékszem, mert elmenőben virágot tűzött a sapkáinkra. S mi
azokban a virágos kucsmákban rázendítettünk egy új énekre; s a patyolat estében zengedezve
haladván egy másik lányos ház felé, ragyogott nyilván a mi szemünk is, mint a betlehemi
csillag.
Tamási Áron Összegyűjtött novellái,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967
******

Kettős identitás - kettős kisebbség
Új korszak a magyarörmények életében
A Magyarörmények Romániai Szövetségének megalakulásával, majd bejegyzésével új
korszak kezdődött az erdélyi, magukat magyarnak valló, de örmény gyökereiket is büszkén
ápoló magyarörmények életében. A Szövetség céljairól - álmairól - Sebesi Karen Attilát, a
szervezet elnökét kérdeztük.
- Mikor, hogyan és miért jött létre a Magyarörmények Romániai Szövetsége?

- A szövetség létrehozásának gondolata - mondta Sebesi Karen Attila - már évekkel ezelőtt
felvetődött a magyarörmények különböző rendezvényein, konferenciákon, de fontosabb,
hogy a tervhez csatlakoztak olyan erdélyi civil szervezetek is, amelyeknek tevékenységi köre
nem kimondottan vagy egyáltalán nem illik bele a magyarörmény, azaz a kettős identitástudat
ápolásának "témakörébe". Idén, 2001 tavaszán, Kolozsváron tartottuk az alakuló ülést,
melyen hét alapítvány, egyesület, társaság jelentette be, hogy alapítóként létrehozná a
szövetséget. A kimondottan magyarörmény jellegű szervezetek mellett ott voltak az Erdélyi
Kárpát Egyesület, a Téka Alapítvány, a Szülőfalum Alapítvány képviselői is. Nem közismert
például az, hogy az EKE valamikori vezetői, tagjai között nagynevű magyarörmények is
találhatók: Czárán Gyula, Merza Gyula stb. De, ha jól belegondolunk, akkor nagyon sok
örmény gyökerekkel rendelkező személyiséget találunk az erdélyi kultúrában, múltbanjelenben egyaránt. Csak úgy kapásból mondom: Lászlóffy Aladár és Csaba, Csiky Gergely,
Hollósy Simon, Senkálszky Endre, a Murádin-fivérek, Kirkósa Júlia és népes családja, és
hosszasan sorolhatnám... A végleges bejegyzés nemrég történt meg a kolozsvári
Törvényszéken, most pedig hadd soroljam föl az alapítókat: Armenia Örménymagyar Baráti
Társaság (Kolozsvár), Szentháromság Alapítvány (Csíkszereda), Erdélyi Kárpát Egyesület
(Kolozsvár), Szülőfalum Alapítvány (Ördöngösfüzes), Pro Armenia Alapítvány
(Szamosújvár), Téka Művelődési Alapítvány (Szamosújvár), Örmény Alapítvány
(Erzsébetváros). A szövetség vezető testületét is úgy választották meg, hogy területileg
lefedezze ezt az "alapállást". A hét tagú igazgatótanács: Sebesi Karen Attila, elnök,
ügyvezető elnök: Magyarosi Margit, területi alelnökök: dr. Ajtony Gábor, Cálinescu Ioan,
Lengyel Mária, Kiss Ferenc, főtitkára pedig Raff Mária.
A MÖRSZ (románul: ARAM, Alianta din Románia Armeano-Maghiará, különben az Aram
nagyon elterjedt örmény fiú keresztnév!) az örmény hagyományok, kultúra megőrzésére
törekszik, hangsúlyozottan pedig a kettős identitású, a magyarörmények hagyományainak
ápolására és támogatására országon belül és azon kívül.
Az, amit annak idején elindított néhai Keresztes Zoltán, kell, hogy vezéreljen bennünket,
megértetve a többségi románsággal, a többi kisebbséggel is, hogy különleges helyzetben
vagyunk, többlet jogokat nem követelünk, de kérjük, tartsák tiszteletben azt, hogy mi kettős
kisebbségűek vagyunk. Ez utóbbi gondolatot nem igen fogadja el a hazai "hivatalosan" is
elismert Romániai Örmények Szövetsége (RÖSY, UAR), amely egyrészt azzal a
meggyőződéssel él, hogy az örmények csakis ortodoxok vagy örmény katolikusok lehetnek,
pedig itt, mifelénk, Apafi Mihálynak hála és óta, jócskán felbukkanunk valamelyik
felekezetben, de bízom benne, hogy tárgyalások, egyeztetések után sima lesz az
együttműködés. Ott van aztán az is, hogy a mindenkori erdélyi örménység egyházi központja
Gyulafehérvár, dr. Jakubinyi György érsek pedig egyszemélyben "örmény apostoli
kormányzó" is. Nekünk, erdélyi magyarörményeknek, függetlenül attól, hogy temérdek a
protestáns közöttünk (jómagam is református vagyok, de édesanyám örmény katolikus),
kiemelten kell ápolnunk kapcsolatainkat Gyulafehérvárral, Szamosújvárral.
- Melyek az aktuális teendők, tervek?
- November 30-án tartjuk első, kihelyezett elnökségi ülésünket Szamosújváron, ahol
megbeszéljük a jövő évi műsornaptárunkat, melyben fontos szerep jut majd a kolozsvári
információs központunk működtetésére vonatkozó határozatoknak, valamint az egyházi és
világi ünnepeink méltó megünneplésével kapcsolatos döntéseknek: Világosító Szent Gergely;
Március 15. (tudvalévő, hogy rengeteg honvédot "adott" a magyarörménység); az áprilisi
genocídiumi megemlékezések; október 6. (Nyomatékosítom, hogy a 13 vértanúból kettő,
Kiss Ernő és Lázár Vilmos magyarörmény volt); folytatjuk a családfakutatásokat;
emlékhelyeink és temetőink további feltérképezése és ápolása is igen fontos helyet foglal el
terveink között. Miután végigjártuk alapítóink székhelyeit, további potenciális csatlakozókat
is megkeresünk a Székelyföldön, a Szilágyságban, Partiumban egyaránt. Mindehhez nyilván

anyagi háttérre is szükség van. Szerény körülmények között indulunk, de a budapesti Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok
Társulásának hathatós erkölcsi, anyagi, emberi támogatásával (kiemelném e téren dr. Issekutz
Sarolta elnökasszony fáradtságot nem ismerő munkáját). Tehát dolgozni fogunk, nagyon sok
területen vannak elképzelések (kultúra, társadalom, oktatás, egyház stb.) - várjuk a
támogatókat, az új szervezeti és egyéni tagság jelentkezését.
- Az érdeklődők hogyan vehetik föl a kapcsolatot a szövetséggel?
- Postacímünk: 3400 Cluj-Kolozsvár, Románia, str. Lunii, nr 8/20,
- telefonok; 064/12-00-25, 094/536-660,
- e-mail: karen@zortec.ro.
Szabó Csilla
(Utánnyomás a kolozsvári Szabadság c. lap 2001. XI. 23-i számából)

******
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érseket a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetemen díszdoktorrá avatták.
Számunkra különösen nagy büszkeséget jelent, hogy az érsek úr, aki egyúttal az Erdélyben
élő örmény szertartású római katolikusok Apostoli Kormányzója is, a biblikum témájában
kifejtett tudományos munkássága elismeréséül kapta e címet. Dr. Jakubinyi György a
magyarörmény katolikus közösség érdekében is számos publikációt közölt és széleskörű
tevékenységet fejt ki. A jubileumi évre jelentette meg "A romániai katolikus örmények
ordináriátusa" című kiadványt. A közelmúltban pedig a Vatikáni Rádió magyar nyelvű
adásában egy nyilatkozat keretében szólt a magyarörménység kettős identitáshoz való
ragaszkodásáról.
Egész magyarhoni közösségünk nevében őszinte nagyrabecsülésünkről biztosítjuk az érsek
urat és gratulálunk!
******
Jelenleg a katolikus Egyházban 21 rítus azaz szertartás van. A nagy többség a latin, azaz a
római katolikus rítust követi Az örmény szertartás egyike a keletieknek. A katolikus Egyház
Erdélyben három rítusban áll fenn: a latin, azaz a római katolikus, a bizánci, azaz nálunk a
román görög katolikus és az örmény katolikus rítus. A Romániai Püspökök Konferenciája
ennek megfelelően három rítusú, de ugyanazt az "egy, szent, katolikus és apostoli" Egyházat
testesíti meg, amelyet a nikaia-konstantinápolyi hitvallás (a "hosszú" Hiszekegy) 325 és 381ben meghatározott. A katolikus Egyháznak ezt az egységét a jelenlegi törvényhozás nem
ismeri el, mert a görög katolikus és a római katolikus Egyházat külön "kultuszként" tartja
számon, az örmény katolikus rítusról pedig nem vesz tudomást.
Az erdélyi örmény katolikus Egyház ettől függetlenül létezik és továbbra is üdvösségre vezeti
híveit.
/../
Isten színe előtt nem a létszám számit, nincsenek nagy és kis tettek, csak nagy és kis szeretet
van, amit tetteinkbe beleviszünk. Legyünk hát a Nagy Örmény Jubileum évében - de azután
is - a keresztény szeretet tanúi minden embertestvérünk számára. Akkor elnyerjük mi is Isten
áldását az erdélyi örmény közmondás szerint: "Ha Isten ad, akkor mind a két kezével ad".
(Szongott id. mű, 325. o.).
Főpásztori áldásommal köszöntöm minden Kedves Testvéremet,

Szamosújvár/Gyulafehérvár 2001.
Húsvét vasárnapján
Jakubinyi György érsek
örmény apostoli kormányzó
(A romániai katolikus örmények ordináriátusa című kiadvány előszavából)
******

Az örmények és a nyomtatás
(egy kiállításról és megnyitójáról)
Az örmény írást Meszrop Mastoc hozta létre a IV. században, némi görög befolyással, mert a
régió más nyelveivel ellentétben az örmény írás kezdettől fogva jelölte a magánhangzókat is.
(És balról jobbra kell írni-olvasni.)
A nyomtatás bizonyára gyorsan és könnyen került egy olyan nép köztudatába, amely 1600
éve ír, amikor sokak mások - közmondásosan - "még a fáról sem szálltak le". Ha valami
akadályozta ezt, hát legfeljebb a háborúk, a menekülések.
Nehéz dolga is volt az Örményekről nyomtatásban, az örmény történelem és kultúra
évszázadai című kiállítás összeállítóinak. Mint rövid bevezetőjében dr. Issekutz Sarolta
mondta, a cím ("az évszázadok") még szerénykedésnek is felfogható, miután inkább
évezredről van szó.
Az erdélyi örmények íráshoz való viszonyára pedig jellemző talán, amit Szongott Kristófnál
találunk Szamosújvár monográfiájában Örmény szótalányok (találós kérdések) cím alatt:
Fehér a szántóföldem, kezemmel vetek, számmal aratok. Hogy mi ez? A megoldás: írás.
December 3-án, hétfőn mindenesetre igen gazdag anyaggal nyílt meg a kiállítás, amelyről a
szó jó értelmében mondhatni, hogy zsúfolt. A Budapest II. kerületi Marczibányi téri
Művelődési Központban az ezeréves kódexlapok és illusztrációk fotokópiáitól kezdve a
legutóbbi évek terméséig vezeti az anyag a látogatót.
A megnyitó beszédet Weinwurm Árpád tartotta a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi
Jogi és Vallásügyi Bizottságának elnöke. Elmondta, hogy bár nem örmény származású, mégis
érdeklődéssel fordul az ősi nép kultúrája fele. Tudjuk, hogy jóakaratú figyelemmel kíséri a
ma élők tevékenységét. Weinwurm Árpád úr szerint az olvasás, a tudás és információk
továbbadása alapvetően fontos kérdés, a kultúra alapja; meggyőződése - tette hozzá - hogy az
elektronikus közlési módok a jövőben sem fogják kiszorítani a klasszikus olvasást.
Jót tett az elnök úr ezzel a kijelentéssel, erősítette azt, a bennünk időnként megingó reményt,
hogy lapozható könyveinkkel, szépen megálmodott, formás, gondosan készített régi és új
nyomtatványainkkal nem kell mindenáron defenzív szomorúságba vonulnunk.
A kiállítás tárgyairól képtelenség beszélni. Nem csupán a mennyiség miatt, hanem azért is,
mert szinte minden laphoz, könyvhöz, plakáthoz vagy újságoldalhoz (a régi kódexlapokról
nem is beszélve) egy-egy kis esszét lehetne (kellene!) csatolni.
Az egyik falon a régmúlt:
könyvtárakban hét lakat alatt őrzött "csodák" színes fotói. A szemben lévő oldalon főként az
erdélyi magyarörmények kiadványai, kezdve például a Szamosújvári Társalkodó Kör magyar
nyelvű könyvecskéjével, amelyet a Kör 25 éves jubileumára adtak ki 1886-ban.
És a falakon időrendbe sorakoztatva a tájékoztató szövegek, például Örmények ma
Magyarországon címmel:
A 330 éve betelepült örménység, a magyarörmények alkotják a hazai történelmi örménységet,
akik többségükben Trianon tragédiája következtében kerültek Erdélyből a mai Magyarország
területére. Létszámuk kb. 15 ezer főre tehető.

Anyanyelvük magyar, kulturális identitásuk kettős: magyar és örmény. Vallásukat tekintve
örmény szertartású római katolikusok, illetve római katolikusok, reformátusok.
Az örmény genocídium elől néhány család menekült hazánkba, többségük nyugatra távozott a
II. Világháború után.
A XX század végén a Szovjetunióból, majd az Örmény Köztársaságból betelepült örmények
létszáma kb. 100-200 fő, akik nyelvüket, kulturális identitásukat őrzik. Magyarországon
apostoli örmény egyház nem létezik.
Aki az információs táblákat és a kiállított anyagot gondosan szemügyre veszi, egy gazdag nép
gazdag múltjáról-jelenéről, folyamatos kulturális jelenlétéről alkothat magának képet.
A megnyitó műsora ugyancsak méltó volt a kiállított anyaghoz.
Hallottunk igen ígéretes, fiatal gitárjátékost. Szuper Géza klasszikus, akusztikus gitáron
klasszikus stílusban játszott, kívánjuk neki, hogy így folytassa s akkor nevéhez méltóan
valóban igen "szuper" lesz.
Várady Mária mondott örmény költőktől verseket, végül Reményik Sándorral zárta a műsor
költészeti részét.
Szilvay Ingridtől ismét hallhattuk ("ismét": azok, akik a Fővárosi Örmény Klub találkozóira
járnak) az általa felfedezett párhuzamból eredően a Zádig, zádig párov égár.., kezdetű
örmény dalt.
A megnyitó után - sok finomság között - eredeti erdélyi örmény ínyencség: pahlava diós és
mákos változatban várta a jelenlévőket.
A rendezés, és a megnyitó műsor a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatot, az
EÖGYKE-t és a BÖKÖT-öt dicséri; jól sáfárkodtak a II. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat és a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség Alap anyagi támogatásával.
Végül említsük meg, hogy a teremben az EÖGYKE legújabb könyvkiadványait is meg
lehetett vásárolni,
A kiállítás december 13-ig volt nyitva.
dcs
******
Egy kiállítás megnyitó képei...
A Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat az EÖGYKE
segítségével és támogatásával novemberben fotókiállítást nyitott meg.
Szabó László Arménia, Anatólia, Levante című kiállításának megnyitó ünnepségére
november 6-án délután került sor a Budai Fonó Zeneházban. A színvonalas megnyitó-műsor
néhány részletét idézzük fel a pillanatképek segítségével.

******

Magyarörmény sorsok a Szilágyságban
A"24. órában" fordulunk az erdélyi, szilágysági örménység leszármazottai felé, tisztázni
vérségi kapcsolataikat, fényt derítve sorsukra. Kiadványaink, lapjaink és felejthetetlen
összejöveteleink - gazdag tartalom, tudomány és mondanivaló, pergő ritmus és valami
megmagyarázhatatlan emberi melegség jellemzi őket - arra sarkallnak, hogy újból és újból
utánajárjak "életüknek, múltjuknak és jelenüknek" - a jövőt csak sejteni lehet - és megírjam
azokat.
Négy szilágysági helység - Zilah, Szilágysomlyó, Kraszna és Szilágynagyfalu - négy
családtörténet dióhéjban következik.

1. Zilah - A 19. század második felében mintegy 50 örmény származású család élt a
kézművességről, nagyvásárairól, iskolájáról híres mezővárosban. Dr. Győri Sándor,
nyugalmazott főállatorvos, zilahi lakos, arcvonásaiban "magán" hordozza örmény őseinek
jellemzőit. Mintegy harminc évvel ezelőtt úttörője volt a mesterséges megtermékenyítésnek
(szarvasmarha). Édesapja, Győri Antal, Ditrón született (1912-1994) és ugyancsak állatorvos,
a Kolozsvárt élő kisebb fia is ezt a szakmát választotta. Zilahon élt, de Kolozsvárt kellett
letelepednie - földtulajdonos volt és a "kollektivizálás" útjában állott -, 1949-ben történt
mindez. A fiúkkal való barátságom is még a kincses városból származik, egy negyedben
laktunk az 50-es években. (Lupsa!). Ma Dr. Győri Sándor aktívan részt vesz a megye
életében (a magyar civil szervezetekben), Krasznán szakboltot tart fenn. Gyermekei
értelmiségi pályát választottak.
2. Szilágysomlyó - Külön színfoltja örménymagyar múltunknak az 1911-ben született özv.
Cibu Ilona, akinek nagymamája a szamosújvári RETEZÁR LUJZA volt. Ilona nénit 2000
nyarán kerestem fel, "faggattam" emlékeiről. Somlyóújlakon végezte a 4 osztályt, majd
tanítóképzőt Nagyváradon. Kozma nővérnél tanult zenét Szilágysomlyón. Édesanyjának két
házassága volt a református Miklós József, az első férje (utódai Magyarországon élnek), a
második a görög-katolikus román ember (Antal Miklós). Jól emlékszik a Luda családra, akik
Krasznán és Szilágysomlyón is laktak (-nak). Gyermekei tudnak "örménységükről"; nem
tagadják meg. Kapcsolatban vannak a Budapesten élő özv. dr. Udvari Józsefnével (akinek
férje a Szilágysomlyó című hetilap utolsó főszerkesztője volt 1924-1944 között), aki maga is
"nagy családunkhoz" tartozó (PÁSKUJ) lány volt.
3. Szilágynagyfalu - Magyar többségű, vásárairól, ügyeskezű mesterembereiről,
mezőgazdaságáról és nem utolsó sorban 400 éves iskolájáról, csodálatos gótikus templomáról
méltán híres nagyközség, a Bánffy család fészke. Az örménymagyar múlt ápolója SRANKÓ
FERENC, ny. történelemtanár, a falu szülöttje, római-katolikus vallású. (Negyvenéves
barátság fűz hozzá, az idén - 2001- jelent meg monográfiája a 400 éves iskolájáról.) Anyai
ágon (LUDA VILMA,1910-1999) örménymagyar származású. Nagyapja, LUDA JÁNOS
(1883-1960) cipész, majd vendéglős volt, KRASZNA községből származott. Gyermekei:
Vilma, Lukács, Dezső, Ilona és János. A nagyapa (sokuknak dédapa) felesége a Séra
családból származik (Szilágylompirt, a kúria még áll, a 60-70-es években még élt két idős
hölgy a családból és a Szilágyságban közismert, hogy ADY ENDRE részben ebből a
családból származik. Sajnos a kőasztal, amely mellett a költő is gyakran tartózkodott, eltűnt
az elmúlt években, de a romos épület még megmenthető).
A szilágynagyfalusi római-katolikus templom (nagyon kislétszámú gyülekezet) 1936-ban
épült, NAGY István tervezte és építette (Szilágysomlyó), ebben LUDA JÁNOS komoly
szerepet játszott, báró BÁNFFY Alberttől vették meg a területet. A temetőben találkoztam
LÁZÁR Margit (1886-1952) nevével, aki a nyomdatulajdonos LÁZÁR GÉZA testvére volt
(szilágysomlyói). KRASZNÁN a római katolikus temetőben "találkoztam" a LUDA
családdal; LUDA LUKÁCS (1864-1922), LUDA VERONIKA (1894-1925), LUDA
LUKÁCS (1892-1942).
4. Kraszna - A község az örménymagyar múlt kincsesbányája. A Lengyel család sorsát
megismertem, segítségemre volt Lengyel Ákosné (Szamosújvár), hálás köszönet érte. És most
lássuk a tényeket (első kézből): KORBULY Gergely (1817-1870) és Erőss Rebeka (18261872) házassága a kiindulópont. Hermina lányuk férjhez ment Lengyel Istvánhoz,
gyermekeik: Hermina, Ákos és Zoltán voltak (ez utóbbi parlamenti képviselő volt). Majd
Ákos és Mártonfi Irén házasságából születtek: István, Zoltán, Mária és Dezső. Korbuly
Gergely megvette a magyar tudomány- és kultúrtörténelemből jól ismert Cserey Farkas
krasznai birtokát és kúriáját. A család a kommunista világ áldozata lett -1949-ben el kellet
hagyniuk Krasznát (földbirtokosi sors volt ekkor Romániában, de nem csak ott) és
Szamosújvárt (!!) választották kényszerlakhelyül.

Tudomásom szerint három család van (volt!) a Szilágyságban nemesi oklevél birtokában: a
Mártonfiak, a Korbulyok és a Lengyelek.
A 20. század „világégései", rendszerváltozásai nem kedveztek (mindig és hosszútávon!) a
megmaradásnak, a jövő megteremtésének, a békés-alkotó munkának (őseink jellemzése is
lehetne), és mindezek ellenére a négy helyszín - négy család valamelyest az ellenkezőjét is
bizonyítja. Talán ezért érdemes tovább kutatni a múltat: tanulságokkal jár.
Joikits Attila
Szilágysomlyó
******
Idézzük fel a régi dolgokat...

Szongott Kristóf a szokásokról

Részlet a Szamosújvár monográfiája IV. kötetéből (A magyarországi örmények
ethnographiája), a Népszokás című fejezetből - 194. oldal és köv. - az eredeti írásmód
megőrzésével
I. A gyakorlatból kiment szokások: /.../
13. A tisztviselőség elment vasár- és ünnepnapokon templomba: "A tanácsbeli tagok nemzeti szokás szerint - mindnyájan együtt ültenek két padban ünnepnapokon - a
templomban." (Vár. Lev. 1821 -1720 sz.). A hatvanas évek óta nem igen volt nálunk
(Szamosújvár) ezen szép szokás gyakorlatban; azonban derék új polgármesterünk: Tódorfi
Lukács kezdi ezen követésreméltó szokást újra életbe léptetni...
14. Pálcza- és kardviselés. "Ezután csak a tanácsosok, centumvirek és nemesek viselhetnek
pálczát vagy kardot. A társulatok elnökei is viselhetnek privilegiumuk értelmében (szárésztá);
de az elnökök nem viselhetnek; ellenben öreg emberek festetlen (nem festett) pálczát
viselhetnek. A mi polgárainknak megtiltottuk a pálczahordást; így tiltjuk meg a más
városokból ide jött mesterembereknek, legyenek azok akár magyarok, németek, vagy oláhok
- kivévén ezek közül is a nemeseket. Ezeket határoztuk 1775. Febr. 15-Én Lászlóffi Bogdán,
Verzár János." (Vár. Lev. Örmény prot. III. Köt. 248-250 lap).
15. Az "evángeliumos-könyv megcsókolásá"-ról és a "kereszt-vétel"-ről szóló divatlan
szokásokról (L. Szamosújvár város monográfiája, I. Kötet, 232 lapján 22 pont alatt) más
helyütt volt szó.
II. Most is élő szokások:
1. Égő mécs a szoborkép előtt. Igen szép vallásos szokást honosított meg Ábágár legelső
keresztény örmény király (3 - 35 Kr.u.), ki a nem emberi kéz készítette Krisztus-képet,
melyet az Üdvözítő látogatására Edessából Jeruzsálembe ment örmény küldöttségnek maga
Jézus adott, a főváros (Edessa) kapujára helyeztette és elejébe égő mécset tétetett. A király,
kinek hittel teljes kérő levelére Jézus parancsára Tamás apostol választ írt (L. Chorenei
Mózes, Nagy-Örményország története, eredeti örményből fordította Szongott Kristóf, 119
lap) példáját követte a nép. Még a kiköltözött örmények is hódoltak e szép szokásnak. Bár
merre mentek, házaik homlokfalába fülkét építettek és abba szoborképet helyeztek.
Szamosújvárt még most is van 34 fülkés ház, melyek közül sokban van szoborkép (SztHáromság, Sarlós Boldogasszony, Szűzmária a kis Jézussal...), 28 fülke pedig üres. A Szent
Háromság napját megelőző szombaton délután 3 órakor (vecsernye kezdete) azon
szoborképek eleibe tett mécseket gyújtották meg, melyek a Szent-Háromságot ábrázolták;

ellenben a Szűz-Mária ünnepeinek előestéjén a Máriát ábrázoló szoborképek előtt égtek a
mécsesek estig. Utoljára az Ábrahám-féle háznál (Szamosújvár, Felső-víz-utcza), láttam
nehány évvel ezelőtt ilyen égő mécset, mit néhai Ábrahám Antal volt városi hivatalnok
helyezett a kép elébe - saját kezűleg.
2. Égő szentelt gyertya. Nem egy-két háznál égetnek minden szombat délután szentelt
gyertyát (Gyertyaszentelő Boldogasszony, febr. 2.) a Szűz-Mária tiszteletére. Némely helyütt
a gyertya (3 órától estig) az asztalon ég; más háznál a falon függő Szűz-Mária képe mellett
két felöl lévő tartókba teszik az égő gyertyákat.
3. Barka-égetés. Egy-egy háznál zivatarkor, szentelt barkát (virágvasárnap) vetnek a tűzbe,
hogy Isten óvja meg a házat a mennykőcsapástól. Más helyütt ilyen alkalommal is csak
szentelt gyertyát gyújtanak, vagy szentelt vízzel* (vízkereszt napja) hintik be a szobákat és a
ház népe buzgó imában kéri az Urat, hogy a város határától, háza környékéről távoztasson el
minden bajt.
4. Az új ház beszentelése. A háztulajdonos addig be nem költözik újon épült házába, míg a
pap azt az egyház szertartása szerint be nem szentelte.
/.../
6. Kék-ruha. Nemcsak a nők, hanem még a férfiak is viselik a kék színű ruhát. Egyik
fogadásból, másik szokásból ölt magára kék ruhát. A. azt fogadja, hogy egy évig minden
szombaton, B. egy évig minden nap, C. egész életén át kék-ruhát visel...
/.../
9. Új évre dáláuzi-t és húsvétra kátá-t és pászkát szoktunk csinálni. Minden örmény ház
követi e szokást (L. a "Táplálkozás" czimű czikkelyt. (VIII)).
* Megtörtént Szamosújvárt a következő eset: Éjszaka zivatar támad; felkel ágyából a házi
asszony, előveszi a szentelt vizet, megjelöli homlokát a szentkereszt jelével, behinti az egész
szobát... és aztán újra lefekszik. Reggel ő ébred fel elébb és férje ágya felé tekint. "Mit
csináltál férjem uram, hiszen arczod egészen tentás, aztán ágyneműd is csupa tinta." "Látnád, hogy milyen vagy te, az ördög nem feketébb náladnál. Nézz csak a tükörbe!" De az
asszony nem a tükörbe, hanem az almáriomra nézett, hol egymás mellett két egyenlő nagy
üveg állott. Ő onnan azon éjjel a szentelt víz helyett a sötétben a tintás üveget vette kezébe.
******
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület köszönetet mond az alábbi
pályázatai támogatóinak:
- az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának a szervezet
működéséhez nyújtott 300 ezer Ft támogatásért,
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a szervezet működéséhez nyújtott 100 ezer
Ft támogatásért, a Dávid Csaba: Történetjátékok c. könyv kiadásához nyújtott 350 ezer Ft
támogatásért, valamint az "Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a
haza fényre derüljön és kincses legyen" c. konferencia megrendezéséhez nyújtott 100 ezer Ft
támogatásért,
- a Budapest Főváros Közgyűlése Esélyegyenlőség Alapnak a budapesti kiállítások
megrendezéséhez nyújtott 150 ezer Ft támogatásért.
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása köszönetet mond

pályázatai támogatásáért:
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a Fővárosi Örmény Klub működéséhez
nyújtott 50 ezer Ft támogatásért,
- a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség Alapnak a társulási iroda és diszpécserközpont
működéséhez nyújtott 300 ezer Ft támogatásáért.
Mindkét szervezetünk köszönetet mond kerületi és vidéki örmény kisebbségi
önkormányzatainknak és magánszemélyeknek, akik működésünket, programjainkat
támogatták.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-óval 2001-ben
támogatták az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet. Az így kapott 217.809 Ft-ot
az örmény-magyarörmény kultúra terjesztése érdekében a magyarörmény és tágabb
közösségünk számára kulturális rendezvények, kiállítások, könyvkiadások,
konferenciaszervezés költségeire fordítottuk.
Valamennyi támogatónknak és minden kedves olvasónknak kívánunk kegyelemben teljes,
békés, boldog karácsonyi ünnepeket, eredményes újesztendőt.
EÖGYKE - BÖKÖT - Szerkesztőség
******

Kappadókia
az ősi keresztény központ
A mai Törökország kellős közepén található egy hely, ahol a természet szeszélye és a
mindenáron való túlélésért munkálkodó emberi akarat valami egészen varázslatosat hozott
létre.
Kappadókiában, a végtelen és kietlen Anatóliához képest alig 100 kilométeres átmérőjű
területen a sokmillió évvel ezelőtti vulkáni működés, majd az azt követő lassú erózió
lélegzetelállító és változatos sziklaformációk sokaságát hozta létre. Ezek közül a
legizgalmasabbak a legnagyobb számban Zelve falucska környékén találhatók. A jellegtelen
tájból egyszercsak egy kőrengetegbe jutunk, ahol sokszor hihetetlenül magas, szinte teljesen
szabályosan hengeres alakú kőoszlopok merednek a magasba, sokszor 20-30 méteres
magasságba is.
A népnyelv "tündéri kéményeknek" nevezte el őket, láthatjuk hatalmasra nőtt gombának is,
meg másnak is, fantázia kérdése csak az egész. Az egykori vulkáni tevékenység miatt
lávával, vulkáni hamuval borított területet a földrengések összetördelték, a folyók medreket
vágtak maguknak, az esők, szelek, homokviharok pedig mívesre koptatták.
Ahol a felszíni kőzet nagyon kemény volt, ott alatta megörződött az alsó, puhább anyag is,
míg mellette elkopott. Így jöttek létre a kőtornyok, fejükön takaros kalappal és dacolnak
annyi évezred óta az idővel. Néhol magányos kőhengert látunk, máshol egy kőkúp tetején
csücsülnek a kalapos gombák, ismét másutt egymásnak támaszkodó "gombatenyészetek"
jöttek létre, esetleg szinte tűhegy tetején egyensúlyoz a kősapka...
A mellettük levő meredek hegyoldal még egybefüggő, de teljesen hasonló kőrétegződései
egyértelműen mutatják, hogy miből alakult ilyenné a táj.
A kőtornyok között pedig mézédes szőlő kúszik a földön, a fák roskadoznak a sárgálló
kajszibaracktól, ami a hőség és a szárazság miatt az aszalt gyümölcs leírhatatlanul finom
édességével ajándékoz meg. Dehát hol is legyen máshol ilyen finom a kajszi, ha nem az
őshazájában? Hiszen a nevét is a közeli Kayseri városról, Kappadókia ősi fővárosáról kapta...
Ahol beszűkül a kiszáradt folyóvölgy, ott a szabadtéri múzeumban a sziklaalakzatok mellett

már az emberi alkotások is szembetűnőek. Hatalmas, leszakadt kőtömbök, függőleges, szinte
teljesen sima sziklafalak, felszíni cseppkőképződményre hasonlító sziklakúpok - és bennük a
legkülönbözőbb magasságokban feketéllő nyílások, barlanglakások és barlangszentélyek
bejáratai.
Akkurátusan megfaragott lépcsők, boltíves átjárók, ablaknyílások, itt-ott a nyílások kerete
képen geometrikus mintájú, egyszínű, ősi szimbolikus festések - valamicske kényelem az
emberi élethez, vagy inkább túléléshez.
Hogy kik építették mindezt?
Azok a környékbeli keresztények, akik a Kr. u. IV-VI. században az idegen támadások, arab
inváziók miatt e völgyekbe húzódtak vissza úgy, hogy a VIII-IX. századra tízezres lakosságú
településeket hoztak létre így, a sziklába vájva. Kappadókia ugyanis az egyik legősibb
keresztény központ. A Kr. e. IV. századtól virágzó, önálló kappadókiai királyságot Tiberius
császár csatolja a Római Birodalomhoz Kr. u. 17-ben. A főváros, a mai Kayseri, a császár
tiszteletére Cezarea néven bibliai település, ahol már ebben a században jelentős számú
keresztény él.
Cavusin falucskájának közepén emelkedik az a hatalmas szikla, amelyet át- meg átjárnak a
barlangjáratok. Mivel a szikla egyik fele leszakadt, így mindezt keresztmetszetben láthatjuk.
20-30 méteres magasságban tátong az a nyílás is, amely a Keresztelő Szt. János-templom
bejárata. Építészeti szempontból ez az egyik legizgalmasabb kappadókiai barlangszentély.
Hatalmas, háromhajós bazilika, félköríves, robosztus oszlopsorokkal a főhajó és a
mellékhajók között, diadalív, félköríves záródású szentély. Minden kulissza pontosan úgy
kialakítva, ahogy ez egy épített templomhoz "dukál", miközben persze mindez a sziklából
kivájva jött létre. Az itt található VI. századi freskók, sajnos, elég rossz állapotúak, ám nagy
jelentőségűek, mert a legkorábbiak közé tartoznak. Itt a sziklák között egykori lakások simára
csiszolt falú helyiségeit is bejárhatjuk, ahol sokfelé a mennyezeten, a sarkokban egyszerű, ám
mégis szépen díszítő faragások találhatók. Cavusin szélén a függőleges sziklafalban pedig X.
századi freskókkal gazdagon díszített templom nyílik. A külső falon Mihály és Gábriel
arkangyal mellett a pünkösdi esemény látható, amikor a Szentlélek vöröslő lángnyelv
formájában alászáll az apostolokra. A templombelsőnek pedig a teljes falfelületét rendkívül
finom rajzolatú, színpompás freskók borítják, amelyek részletezően mutatják be Jézus
születésének és szenvedésének történetét, a boltozaton pedig az Uralkodó Krisztus jelenik
meg. Kappadókiai viszonylatban is jelentős kincs ez, mivel a X. század közepéről még itt is
csak viszonylag kevés falkép maradt meg ilyen jó állapotban.
A keresztény művészetnek rendkívüli értékei ezek a kappadókiai sziklatemplomok és a
bennük található freskók, mivel a bizánci művészet igen korai fázisát mutatják be, még azt az
időszakot, amely az "ortodoxia" merevvé és fejlődésképtelenné válása előtt élt. Ennek a
művészetnek a gyökerei között talán a legjelentősebb az örmény eredet, nemcsak amiatt, mert
az itt élő számos népcsoport között jelentős részben voltak megtalálhatók az örmény
keresztények, hanem azért is, mivel az akkor már többszáz éves örmény kereszténység
művészeti és kulturális szempontból is jelentősen hatott.
Itt, az egyébként terméketlen Kappadókiában, az iszlám tengerben is fennmaradhatott
egészen a XX. század elejéig a keresztény élet, hiszen az utolsó görög szerzeteseket csak a
modern Törökország megalakulásakor űzték el. Mivel a terület kimaradt a modernizáció
áramlataiból, ezeket a sziklatemplomokat és festményeiket nem is nagyon pusztították az
évszázadok során. Megdöbbentő, hogy sokszor egészen kis területen sokasodnak a szebbnél
szebb kincseket rejtő szentélyek. Különösen igaz ez Göreme esetében, ahol alig pár lépés
választja el egyik csodát a másiktól. Mindenképpen kiemelendő a (török) népnyelv szerint
Almás-templomnak (Elmali kilise) és Sötét templomnak (Karanlik kilise) nevezett barlang
színpompás és lenyűgöző freskóegyüttese. Általánosan elmondható a falképekről, hogy nagy
elbeszélőkedv jellemzi a ciklusokat, kifejezetten mozgalmasak, oldottak az ábrázolások,

változatos és dekoratív a színhasználat, amely azonban olykor a mai megvilágításban
furcsának tűnhet, ugyanis a színárnyalatokat az akkori "alig-világításhoz" tervezték. Nagy
érték az is, hogy olykor olyan ábrázolások is visszatérnek, amelyek még apokrif szövegek
alapján készültek, nem kerültek be az Európában keleten vagy nyugaton szokásos
ikonográfiába ill. a kanonizált evangéliumokba.
Ilyen mozzanat például Mária próbája, amely az Angyali üdvözletben szereplő fogantatás
hitelességét vizsgálja; Jézust a júdáscsók után sokszor nyakára kötelet vetve, megalázóan,
szinte állat módjára vonszolják,
Érdekes, hogy a képek eléggé szertelenül, látszólag minden rendező elv nélkül helyezkednek
el. Bizonyítható és egyes esetekben bizonyított is, hogy a szentélyekbe az év megfelelő
időszakaiban beeső fény értelmezi az összefüggéseket.
E tény azért nagy jelentőségű számunkra, mivel a Kárpát-medence magyar kultúrájában még
évszázadokkal később is készültek hasonlóan értelmezhető falképegyüttesek (pl. Veleméren).
Két különböző festészeti kultúra egymás mellett élésére jó példa a Szt. Borbála-templom. A
bejárattal szemközti falon két lovagszent, Szt. György és Szt. Teodor néz szembe egymással,
akik így párban máshol is gyakran jelennek meg. Minden más díszítés egységesen vöröses
színű, egyszerű, ám nyilván szimbolikus ábrázolások, geometrikus mintájú keretező
ornamentikák és egyéb archaikus jelek, amelyeknek egykor egyértelmű volt a
jelentéstartalmuk.
Ez a festés itt Kappadókiában számos helyen visszatér. E kétféle festési mód oka, hogy az
itteni kultúra virágkorának kezdetén már önként vagy kényszerűen, ám együtt élt egymás
mellett a képrombolók és a képimádók irányzata. Ezek nem túl dicséretes harcának Theodóra
császárnő vetett véget 842-ben, amikor betiltotta a képimádás üldözését.
A látogatók számára megnyitott helyeken kívül izgalmas felfedezéseket is tehetünk, ha le
merünk térni a turistacsapásokról. A különösen gazdagon díszített Rejtett templom (Tokali
kilise) felett rejtőzködik például Szt. Eusztathiosz temploma, ahol megéri áttornászni
magunkat a lezáró rácson, hiszen a sok-sok evangéliumi jelenet kissé töredékesebben, ám
teljesen restaurálatlanul, eredeti állapotban látható.
Valamiképpen megdöbbentő az az akarat, hogy ilyen, földművelésre alig alkalmas kietlen
vidéken, ilyen barlanglakásokban emberek tízezrei éltek. Bár a vállalkozóbb romantikus
lelkek, akik szállásul valamelyik göremei panzió barlanghelyiségét választják,
megtapasztalhatják, hogy milyen áldás egy ilyen hely, ahol az irgalmatlan nyári forróságban
is kifejezetten kellemes a klíma.
Hogy a kényszer és az emberi akarat mire képes, mutatják a föld alatti városok, pl. Derinkuyu
is, amely jellegtelen fennsíkos területen található 1355 méteres tengerszint feletti
magasságban. Nevét ("mély kút") arról az 52, átlagosan 100-120 méter mély szellőzőaknáról
kapta, amely a hatalmas, föld alatti település levegő-ellátását biztosította. Megdöbbentő, hogy
55 méteres mélységig 8 szint kialakításával 25 ezer négyzetméteres alapterület jött létre, majd
30 kilométernyi közlekedőfolyosóval. Volt idő, amikor legalább 20 ezer keresztény élt itt! A
kereszt alaprajzú templom, a lakóhelyiségek mellett a védelmi kapuzár is figyelemre méltó: a
hatalmas, vastag, malomkő-szerű követ a folyosó két oldalán nyíló kis helyiségekből könnyedén a járatba gördíthették, ami aztán a kívülről, szemből támadó ellenség számára
mozdíthatatlan volt.
Az eddigi természeti szépségektől merőben különbözik az Ihlara-völgy, amely a Meledizpatak kanyonja. A kietlen fennsíkos területen kanyarog 14 kilométeres hosszúságban, lent 5080 méteres mélységben pedig - mivel ott az éltető víz - burjánzik a növényzet. Ha már lent

vagyunk, szinte vadregényes a táj, hatalmasak a függőleges falak, egykor leszakadt óriási
sziklák. Fenséges a környezet, nem kell ilyen élményért az agyonreklámozott Amerikába
menni. És a természet mellett az ember itt is alkotott: a völgyben 4535 (!) barlang található,
köztük 105 templom, amelyből eddig 31-et már feltártak. És a sokszor igen finoman faragott
templomok nagy része, persze, itt is IX-XI. századi falképekkel gazdagon díszített. A
számtalan szebbnél szebb részlet, a részletesen elmesélt bibliai történet közül feltétlenül
kiemelendő a Kígyós templom (Yilanli kilise) X. századi Utolsó ítélete, amelynek naturalista
pokolábrázolásában találhatók azok a kígyók, amelyekről a templom a nevét kapta.
A legkülönlegesebb ábrázolás azonban a Fa alatti templomnak (Agacalti kilise) az a képe,
ahol a kis Jézus imádására megérkeznek a bölcsek: nekik azonban semmi közük a későbbi
idők három királyaihoz, mégcsak nem is jólszituált, rangjuknak megfelelően díszes ruhás
tudósok, hanem azok, akik valójában voltak: mágusok, akik ott táncolnak csúcsos süvegben,
földig érő lepellel borítva, kerek, dobolásra szolgáló zeneszerszámmal a kézben, nyilvánvaló
révületben. Különleges ábrázolás, rendkívül ritka, példátlannak csak azért nem nevezhetjük,
mert analógiái megtalálhatók Európában, természetesen - mint különleges, a keresztény
fővonulatba nem illeszkedő ábrázolások esetén oly sokszor - a Kárpát-medencében.
Szöveg és fotók:
Horváth Zoltán György
******

Karácsonykor összegyűlik az év…

Elgondolkodtató, hogy a humanitárius szervezetek - például a Nemzetközi Vöröskereszt emberei, akik különféle háborús vidékekre járnak, hogy élelmet, gyógyszert, segítséget
vigyenek, hogy orvosi ellátást biztosítsanak, nem csak a sebkötözést és a vérnyomásmérést
tanulják. Olyan világ ez, hogy az orvosok, ápolók elutazás előtt külön tanfolyamon
ismerkednek a modern kézifegyverekkel: tudniuk kell, melyik milyen sebet üt, tudniuk kell,
hogy ha "csak úgy" belelövöldöz valaki a civil járókelőkbe (s hányszor megtörténik ez az
úgynevezett kis, helyi háborúkban!), általában - világtájtól, országtól függően - milyen
kalibereket használnak, hogyan hatol be a lövedék és miként roncsolja a kiszolgáltatott
emberi testet...
A segítséget vivő akarva-akaratlan, de kénytelen foglalkoznia a pusztítás tudományával. Hála
Istennek, más szemszögből és másért csinálja, mint azok, akik pusztítanak...
Uszama ben Herosztratosz
A cím öszvér: Uszama (eredetileg így ejtik), vagy Oszama (mi ilyen alakban félünk tőle) egy
jelenkori alak.
De Herosztratosz?
Hát, görög suszter volt, Kr. előtt 356-ban felgyújtotta az efezoszi Artemisz-templomot, hogy
híressé legyen. (Honfitársai ugyan kiadták az ítéletet, miszerint halál jár a neve említéséért..
mégis, majdnem két és félezer év óta ismerjük. Tehát: sikerült neki.)
Így már talán megbocsátható az öszvér cím.
Uszama ben Herosztratosz kitalálta és meghagyta, hogy repüljenek bele a WTC két tornyába.
A két, százvalahány emeletes épület összeomlott, sokezren meghaltak, a világ fél,
Herosztratosz bin Laden bujkál. A búvóhelyéül szolgáló országra légicsapásokat mérnek,
satöbbi. Herosztratosz-Uszama előbb-utóbb meg fog halni. Ha nem ölik meg, akkor végez
vele a betegség, a vénség, vagy valamelyik sértődött testőre.
Közben megszólaltak a hangok: "Igen, de Amerika... a gőg, ahogyan ők az egész világot...
igen, de az, ahogyan ők másokat nyomorba... hogy ők minden felett ítélkezni akarnak, meg a
gazdasági hatalmuk, meg az, hogy..." - akármi.

Csakhogy te is lehettél volna titkárnő ott, a 75-ik emeleten, egy rágógumit forgalmazó cég
irodájában. És akár az én gyermekem is járhatott volna a 69-ik emeleten működő
számítógépes tanfolyamra.
Lehet, hogy a Székelyudvarhelyről 1945-ben kivándorolt testvéred lányának férje, a Joe - aki
egyébként Cincinnatiben született és szülei után félig örmény, félig írországi - éppen a reggeli
kávéját itta a 89-ik emeleten lévő könyvelői irodában.
Talán egy távoli ismerősöd kissé durva modorú lánya volt az egyik újságíró, aki a
sajtótájékoztatóra érkezett, mert majd hamarosan polgármestert kell választani a világváros
számára. Igaz, hogy a csaj magyarul nem tudott, sőt, azt sem tudta, hogy merre van Erdély,
nem is volt büszke arra, hogy egyik szülője valahonnan erről a tájékról származott. Ízig-vérig
amerikai volt, csupán arca alkata emlékeztetett arra, hogy nem teljesen angolszász - de a
kultúrája, a szokásai, a szemlélete mind-mind szemenszedett amerikaiság.
Illetve: amerikaiság volt, mert talán kilencven emelet magasságból zuhant le, acéltraverzek és
üveg függönyfalak darabjai között.
Vajon, kereshető-e Artemisz vétke abban, hogy Herosztratosz híressé akart lenni? Hiszen
lehet, hogy kegyetlen istennő volt. Hellyel-közzel embereket is áldoztak neki? Nem tudom,
akkortájt azért ez elő-elő fordult... Az is lehet, hogy nem volt igazán szép épület az a
templom. Nincs mit sajnálni rajta... És talán fiatal szűzlányokat áldoztak fel benne korábban,
nem tudom. Vagy fiatal fiúkat. Vagy például kölcsönöket lehetett felvenni Artemisz
templomának papságától, amelyeket aztán a papok nyilvántartottak, számolták a kamatot és
kegyetlenül behajtották a tartozást, mégha földönfutó lett is az adós. Nem tudom.
Csak azt tudom, hogy bármivel vádolható is az Artemisz-templom, Herosztratosz felgyújtotta
és híres lett. Ugyanígy ez a bin Laden.
Vackunk az időben
A véletlennek mindig van szerkezete. A véletlen nem véletlen. Meg kell történnie. A
véletlennek vélt gondolatoknak is meg kell születniük.
Ahogyan múlik az idő, egyre inkább tudatában vagyok a saját magamban létező négy falnak.
Tudom, hogy hiába is szeretném tagadni, vannak, léteznek ezek az én falaim, tehát inkább
nem tagadom.
Találkozom, persze, mások négy falaival is. De nem tehetek mást, tudomásul veszem: a
másik embernek - más embereknek, mindenkinek - vannak négy falai.
S azokba ő ütközik bele.
Munda cor meum, ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae Prophetae calculo
mundasti ignito...
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, ki Izaiás próféta ajkát tüzes üszökkel
megtisztítottad...
Mi ez? Öntetszelgés? A mocskos város közepén, késő este mondogatom magamban az Ordo
Missae latin szövegét, mert ettől szebbnek, jobbnak vélem, vagy tisztábbnak szeretném tudni
önmagamat?
Efféléken töprengve ballagok át a csúnya aluljárón, ahol a hajléktalanok éppen bevackolnak.
Hideg éjszaka jön, a gyötrött műanyagszatyorba gyűjtött motyóra is vigyázni kell. Az a
párna. Az alkohol is hat, érdes hanghordozással vetnek egymásnak egy-két szót.
Bevackolnak. Aludni térnek.
Én is igyekszem bevackolni: sietek a metróhoz, elérem még, talán az utolsó előtti szerelvényt.

Ezt a várost lakom 1946 óta, évtizedeken át otthonosan mozogtam benne s megesett, hogy
éjfélkor, vagy éjjel kettőkor ballagtam hazafelé. Otthonosan. Akkoriban még nem vackoltak
be hajléktalanok az aluljárókba és a parkok bokrai alá. "Akkoriban minden más volt..."
No, ettől a megállapítástól erősen viszolygok. "Akkoriban..."
Hiszen persze, hogy minden szebb és jobb volt... így utólag. Mert akkoriban fiatalabb voltam.
Te is, meg ő is. Pedig a kérdés tisztán matematikai: mondjuk húsz évvel ezelőtt pontosan
húsz évvel voltam fiatalabb. Te is. Ő is. Emberek, akik jót és rosszat tettek, hibáztak,
vétkeztek és szépek voltak. Akkoriban is... (Magyarán: elégedetlen vagyok attól, hogy a
hajléktalanok bevackolnak. Sőt, felfedezem önmagamban a dühöt.)
...s itt jöttem rá, hogy mi mindannyian bevackolunk az időben. Folyamatosan, évfordulók
nélkül. Mert, végül is, mi az az évforduló? Akár egy forradalomé, akár a magad
születésnapja, akár házasságod évfordulója?
Bevackolás az időben.
Valahova ugyanis tartozni akarunk, anyagi és szellemi értelemben. Érzelmileg. S közöttem és
közötted, közöttünk és az aluljáróbeliek között csak annyi a különbség, hogy más
lehetőségekben ülünk, mozgunk, máshová vackolunk be, hogy az iszonyú, rideg, folyvást
fagykörüli hőmérsékletet árasztó külső világ ellen védve higgyük magunkat. Az időben is be
kell vackolnunk, de mindannyian másként vackolunk be.
Ezért irigylésre méltó (talán: követésre méltó), aki hittel, gondolkodással, Uram bocsá,
szeretettel képes bevackolni.
Munda cor meum ac labia mea...
A hajléktalan bevackol az aluljáróban, hullámpapír, tépett, mocskos pokróc az ideiglenes
fészeképítés eszköze. Nekem jól megy, kinyitom a lakásajtót, fűtés van, ágyba fekszem és
olyan pokrócot húzok magamra, amelyet időről időre kimosok, mert van, hol kimosnom.
Újabb fokozat: nekem is rosszul megy, hiszen a fűtésszámlát alig tudom kifizetni, jó tíz éve
már, hogy utoljára festés volt a lakásban. A rekamiém középen gödrösödik, elöregedett az
epeda.
De micsoda lukszus, amit két-három tévédoboz hullámpapírja nyújt az aluljáróban? Csak
eszembe ne jusson azt mondani, hogy megérdemli, hogy nem igyekezett, hogy ő, a koldus az
oka...! (Kevés ennél embertelenebb vélemény kering manapság az emberek között.)
Hát így vackolunk be. Azaz ki így, ki úgy.
S amint ezt szépen megállapítottuk, máris bevackoltunk az időben. Jól elvagyunk a magunk
szélvédett fogalmai között. Pedig... milyen szélesek a reménytelenség rései, amelyeken át
besüvít a szél!
Képesnek kellene lennem, hogy apostolként felhívjam valamelyik didergőt, aludjon nálam, a
meleg lakásban? Még a csupasz padló is jobb, mint néhány réteg hullámpapír a kövezeten. S
ha egyet felhívtam, a többi még ott fázik. Hányat tudnék felhívni? Kettőt, hármat? Maradt
még odakint néhányszáz, vagy éppen néhányezer. Tehát egyet sem hívok fel. A távfűtés
számlájához meg amúgy sem tudnak hozzájárulni.
Az emberiség bevackol az időben, legalábbis ezt próbálja. Azóta, hogy kiűzték a
Paradicsomból, amely minden emberben megvolt. A Paradicsom nem külső hely, az egész
emberiségben megvolt, csak vesztjük, vesztjük, nap mint nap, aztán megkíséreljük
visszanyerni, nap mint nap... És megpróbálunk nap mint nap bevackolni az időben.
A hajléktalan pedig, aki a piszkos, szakadt takarót magára húzza az aluljáróban, mindig
holnapi napfényről, s tűzhelyről álmodik, ahol saját munkájával forró levest főz. Ez a messzi
álom az ő vacka az időben.

Karácsonyok ütközése
Meglepetésszerűen, csodás, augusztusi napfényben mondotta hatvanon már túli barátom:
- Mindegy, hogy havazik-e, vagy sem, fehér-e a karácsony vagy éppen latyakos és városi...
Aztán elkezdett mesélni a saját, tavalyi Szentestéjéről: természetes, hogy karácsonyi
dolgokon töprengett, miközben elővette a bort, s melléje két poharat. Megkínálja a fiát, aki
odabent erősen tesz-vesz. Elmosolyodott, amint saját régmúlt gyermekkorára gondolt: úgy
volt szokás, hogy a kicsi gyermek meglepetésként kapja a karácsonyfát... egyszercsak
"csenget az angyal", a család belép a szobába s hát...! ott ragyog az illatos fa, gyertyák égnek.
- Ahány ház, annyiféle karácsony... - zárta le a gondolatait s a két megtöltött pohárral elindult
a szoba felé.
Nem véletlenül, mégis hirtelen, kissé váratlanul tolult elő egy emléke a mélyből, évtizedekkel
ez előttről.
Idegen helyre került és tudomásul vette az idegen szokásokat. De a karácsony estét
mindenképpen erdélyi gyermekkora örömével akarta széppé tenni a saját gyermekének.
Mégha idegen is a világ s itteni az asszony.
Egyszemélyes szórványként ballagott hazafelé a decemberi estében, talán huszonkettedike
lehetett. A piacon egy gubás ember majdnem ötméteres, gyönyörű fát kínált.
- Olyan dús, egyenletes, friss, hogy még Erdélyben is megállná a helyét gondolta ő akkor, s
alkudozás nélkül megvette.
A vállára vette s irány haza. A kiserdőn át alig tíz percnyi a gyalogút. Nehéz volt a fa, ő
sietett, lihegett, izzadt, így aztán a karácsony estét némán töltötte: erélyes hörgőgyulladást
kapott.
De akkor sikerült a hatalmas fát szépen elrejtenie a csupasz kertbe s úgy lépett a lakásba,
hogy legfeljebb a kabátjára tapadt fenyőtűk árulkodtak a titkos mesterkedésről. A nagy
meglepetés első mozzanata tehát sikerült.
Másnap magas lázzal ébredt és eltűnt a hangja. Az orvos gyógyszert adott és tilalmat: ki se
bújjon az ágyból!
Erre vállat vont. Hiszen titokban fel kell díszíteni a fát, köréje raknia kicsifiúnak szánt
ajándékokat. De előbb le kell fűrészelni a friss, erős törzs alsó részét, amely legalább tíz
centiméter átmérőjű. (Nyers fenyőfát fűrészelni, kis kézifűrésszel egy lakószobában... bizony,
nagy feladat.) Muszáj, mert a lakás két méterrel alacsonyabb, mint a fa. Az erőfeszítésért
cserébe a kicsifiú meglepődik, hogy "jé, mit hozott az angyalka"... ő pedig előre élvezte a
meglepetést és az örömet a gyermek arcán.., később is gyönyörű lesz minden, mert ha vége a
titoknak, a lakásban ide is, oda is jut a hatalmas alsó ágakból egy-egy tekintélyes
fenyőcsokor. Huszonnegyedikén megkérte a feleségét, hogy legyen társa a játékban, a
délutáni alvás előtt mesélje be a hároméves gyermeknek, hogy apa kénytelen volt orvoshoz
menni, de estére, "angyaljövetelre" biztosan hazaér. S ő addig bezárkózik a nagyszobába,
beállítja és díszíti a fát.
Hiszen jól emlékezett, otthon, tizenöt-tizenhat éves korukban az apjuk egyszer így szólt
hozzájuk:
- Díszítsük együtt a fát.
-Azt már nem! - jelentették ki határozottan, ő, meg a testvérei, mintha összebeszéltek volna.
Segítettek, mindent odakészítettek, de kivonultak. A többi az apjuk dolga, ő a család
"angyala". Meglepetést, játékot akartak. Titkot akartak játszani.
S a megbeszélt csengőszóra úgy vonultak be, csodálkozva és meglepődve, mint kiskorukban.
Igazi meglepetés volt. Örömteli és szerető játék.
Hát ezt akarta ő is a hároméves fiának biztosítani s örökíteni: a kedves, titkolózó játékot.

Hátha sikerül... Három évesen hadd higgye a fiúcska, hogy a gyönyörű, díszített fa, a
gyertyák, az ajándékok mind-mind csodaként kerültek oda: "az angyalka hozta".
Izzadt, kissé szédelgett a láztól, a munka lassabban ment, mint gondolta. Szólt közben a
rádió, hogy a vékony falak s még vékonyabb ajtó miatt valami "hangfüggöny" segítségére
legyen s elnyomja a neszezéseket. Aztán váratlanul megérkezett a nagymama. Hangosan,
felháborodottan vette tudomásul, hogy nem közösen díszítenek. Hogy a gyermeknek
meglepetés készül, játékos titok. "Angyalka hozza a fát."
- Micsoda hülyeség! - csattant fel az ajtón túl.
A hörgőgyulladás nem tette lehetővé a horgos viták bonyolítását. Ő tehát fohászkodott a
születőben lévő Kisdedhez, s dolgozott tovább.
Aztán a megébredt gyermek csicsergését hallotta:
- Hol van apa? Mindjárt jön az angyal és ő még nincs itthon?
- Apád ott van bent, most díszíti a fát! - reccsent a nagymama.
Az érzékeny, kétféleképpen nevelt gyermekre ez úgy hatott, mint a benzinre dobott gyufa.
Úgy szökött az ajtónak, hogy szinte letépte a kilincset. Dörömbölt és kiabált:
- Apa, tudom, hogy ott vagy! Engedj be!
Némán rakosgatott tovább; egy angyal nem kiabál az ajtón át, főként, amikor súlyos
hörgőgyulladása van.
A nagymama azonban foglalatoskodott az unokájával:
- Ott van, ott van! Csak titkolózni akar előtted!
- Apa, nyisd ki! - a fiúcska felhergelve ordított.
Elolvad ilyenkor a fehér hó. Zűrös az este, a csengőszó elmarad s a friss fenyő illata kiszökik
a szobából. A titkot, a játékot s a kedves meglepetés örömét befenték sárral.
Tavaly karácsony este ez a kép egy tizedmásodperc alatt futott végig benne, aztán - mivel két
kezében egy-egy pohár bor - , bekiáltott az ajtón:
- Angyal, engedj be, hogy koccintsunk egyet!
Az immár harminc felé közeledő fia a megnyitott ajtón kinézett és rákacagott: - Apa, nem
jöhetsz be, még nem érkezett meg az angyal! - Azzal átvette az egyik poharat. - Nemsokára
jön a csengettyűszó! Egészségünkre! - és szelíden visszavonult, hogy befejezze a díszítést és
kirakja az ajándékokat. Felnőttes, játékos titokban.
Ő pedig állt a becsukott ajtó előtt, s úgy kortyolta a bort, hogy közben átfutott benne az
örömteli felismerés:
- Sikerült!
Eddig tartott az augusztusi napfényben öreg barátom elbeszélése.
- Hát akkor tavaly boldog karácsony estétek volt! - mondottam én, s ő elrévedve bólogatott:
- Igen. És remélem, idén is ilyen lesz!
dcs
2001. december
******
Reményik Sándor

A karácsonyfa énekel
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen a sorsom bús közöny,
Ó csak legyek a fény forrása én,

Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény,
Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
S imbolyogjon a szűk szobák falán.
Mindegy, hogy mi lesz velem azután
(1921)

******
Kedves Olvasóink!
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz!
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadvány
összeállításához, amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket
szeretnénk összegyűjteni.
Hosszantartó és felelősségteljes munka ez.
Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki örmény
gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe.
Kérjük: az adott személy nevét, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését
(milyen örmény családok leszármazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy
tudományos fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid leírását (negyed- vagy fél
oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel
kapcsolatban valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában.
Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges
dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk.
Kiket keresünk?
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s
akikről illik, vagy illenék tudnunk:
a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, gazdasági,
oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű
alakjait.
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem
könnyű munka.
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely
eldönti, hogy végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című
kiadványba.
Segítségüket előre is köszönjük!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Postacím; 1251 Budapest Pf. 70.
E-mail: magyar.ormeny@matavnet.hu
******
Hiradó
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása november 23-án du.17 órától
tartotta meg 2001. évi közmeghallgatását a IX. kerületi Polgármesteri Hivatal közgyűlési

termében. Dr. Issekutz Sarolta elnök beszámolt a Társulás és az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület éves tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. Ismertette az EÖGYKE és a
Társulás 2002. évi feladattervét is. Ezt követően a II., VI., IX. és XI. kerületi elnökök
kiegészítették az elmondottakat a saját kerületükben végzett tevékenységükről szólva.
Megállapítható volt, hogy a Társulás és az EÖGYKE 2001. évi működése igen gazdag
programokat nyújtott a hazai és határon túli örmény származásúaknak, amelyek
megvalósítása csak gazdasági együttműködéssel és a sok pályázattal volt lehetséges.
A közmeghallgatáson többen az örmény szertartású római katolikus egyházunk ingatlana
mielőbbi visszaszerzése tárgyában intéztek kérdést az elnökhöz.
(A beszámoló szövegét lásd a 3. oldalon)
--Megköszönjük a Budapest IX. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületen keresztül a Gyergyószentmiklósi Örmény
Szertartású Római Katolikus Egyházközség számára juttatott 200 ezer Ft adományt, amelyet
az egyházi épületek (templom, kápolna, plébánia, temető) állagmegóvására szántak. A
pénzadományt eljuttattuk a címzettnek.
--Köszönjük a Kabdebo testvérek 100 DM adományát az erzsébetvárosi templom felújítására,
valamint Lukács József 5000 Ft adományát ugyanerre a célra. Az adományokat eljuttatjuk a
címzettnek.
Köszönetet mondunk Ötves Erzsébetnek az egyesület működéséhez nyújtott 14 ezer Ft
adományáért.
Köszönetet mondunk dr. Bisztray Tamásnénak 10 ezer Ft adományáért, amelyet az egyesület
által rendezett kiállítás (Örményekről nyomtatásban, az örmény történelem és kultúra
évszázadai) költségeihez küldött. Köszönjük az értékes dokumentumokat és könyveket
Hollósy Kornélia operaénekesnő életpályája bemutatásához.
--Felhívás:
Az EÖGYKE megkezdte egy "Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait.
Kérjük, küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv
szerkesztői fogják kiválogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is
készülhet, ám egyetlen ételről nem szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj,
családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - azonban igen. Ezt a válogatást a könyv
összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.
--Szomorújelentés: Özv. Császár Péterné sz. Kazatsay Irén aranydiplomás művésztanár 2001.
október 19-én, életének 90. évében elhunyt. A Nagy Szent Teréz templom urnatemetőjében
november 16-án helyeztük örök nyugalomra a lelki üdvéért felajánlott szentmisét követően.
Irénke a klub megalakulásától kezdve hűséges látogatónk volt. Két éve még csodálatos
énekét is élvezhettük egyik rendezvényünkön, amikor a Darumadár című szép örmény dalt
énekelte el.
Halála előtt búcsúlevélben elbúcsúzott mindenkitől, még közösségünktől is. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.
******

A képen látható Oklevél szövege:
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság - Oklevél - Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesülete részére - közérdekű társadalmi cél érdekében végzett
tevékenységéért, amelyet az Informatikai Kormánybiztosság a Széchenyi Terv civil
szervezeteknek kiírt pályázatán elnyert számítógéppel ismer el.
Budapest, 2001. november 14.
Sík Zoltán kormánybiztos

******
Helyreigazítás:
"A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen
és ma című konferencia Budapest 2000. szeptember 29.- október 1." C. kötetünkben Joikits
Attila: Örménymagyarok a Szilágyságban címen tartott előadásának szövegében, a 117.
oldalon tévesen jelent meg a Mártonffy családfa elkészítőjének neve: helyesen Mártonffy
Ildikó (férje neve Egri Ferenc). Szerencsére a családfa pontos adatokat tartalmaz. Szíves
elnézést kérünk a nevezettektől és olvasóinktól.
******
Folytatjuk a gyűjtést a gyergyószentmiklósi és az erzsébetvárosi templom felújítására!
Kérünk mindenkit, támogassa ezt a fontos célt, műemléktemplomaink megmentését.
Az adományokat az impresszumban közölt címen (az EÖGYKE székhelyén) és bankszámlán
is el lehet juttatni.
A számlaszám: 10100792-72594972-00000007
******

Tízezer fénykép egy életen át
A Hidegkúti Galériában az Erődtemplomok - templomerődök című fotókiállítás, mely az
egyedülálló építészeti emlékeket, a várszerűen megerősített erdélyi, szászföldi templomokat
örökíti meg, november 7-ig látogatható. Képeiről, kalandos életéről dr. Szentpétery Tiborral
beszélgettünk.
Miért különlegesek ezek a templomok?
Sehol a világon nem található hozzájuk hasonló védelmi rendszer. A XV. században a szász
telepesek építkezésekbe kezdtek a Kárpátokon túlról állandóan fenyegető hordák betörései
ellen. A nagyobb városok várfalat, bástyákat építettek városuk köré, az apró falvak pedig a
település legnagyobb épületét, a templomot erősítették meg, a falakat megvastagították, a
tetőszerkezet alá beépítettek egy védszintet, ahova lőréseket, kiöntőnyílásokat helyeztek el.
Ezek a sajátos építmények az erődtemplomok.
A templomok eredeti román ill. gótikus stílusjegyei megmaradtak, belsejük csodálatosan van
díszítve és berendezve. Később a templom köré 6-8 méter magas erődfalakat is felhúztak, és
kilövőnyílásokkal, gyilokjáróval, alagútrendszerrel látták el. Az emberek behúzódtak a falak
mögé, ahol akár évekig is élniük kellett. Így tettek a céhek is, hogy az időközben felmerülő
igényeket kiszolgálják, de malmok, iskolák is működtek a templomerődökben.
A belső udvarra beterelték az állatokat, amelyek az élelmezést biztosították, és a

templomépülethez különböző tároló helyiségeket építettek.
A jelenlegi kiállításon 36 egyedi, egymástól eltérő, a helyi sajátosságok és elképzelések
alapján felépített templomerődöt mutatunk be, amelyek közül kettő tudomásom szerint
időközben már összedőlt, mivel a Németországba kivándorolt szászok már nem tudják
rendben tartani az építményeket. Egyébként jómagam is régi erdélyi családból származom, az
I. világháború alatt jöttünk át az anyaországba, én már Budapesten születtem.
Jogászként végzett, hogyan került közel a fotózáshoz?
Egyetemi éveim alatt elkezdtem a természetet járni, az év 365 napjából százat kint töltöttem a
hegyekben. Azért kezdtem el fotózni, hogy rögzítsem az élményeimet. Több év alatt sikerült
végigjárnom a Kárpátok koszorúját, a hegygerinceken gyalogoltam végig 2000 méter
magasságban, sátorban laktam, nomád körülmények között, sokszor egyedül. Katonának is
őnként jelentkeztem, szerettem volna új vidékeket, embereket megismerni. Így kerültem ki
haditudósítóként a keleti frontra, a Donkanyarba.
Itt mentette meg az életét a fényképezőgépe.
Fényképezni szerettem volna, de belelőttek a lencsébe, amely valószínűleg megcsillanhatott a
fényben, és a 30-40 méterre levő oroszok észrevettek. Összesen hat golyó akadt meg a
testemben és a felszerelésemben.
A mai napig őrzöm azt a Leica fényképezőgépet, amelyben fennakadt a lövedék.
Én még kint voltam a fronton, amikor édesapám már egy rólam megjelent
újságcikkből értesült sebesülésemről és csodával határos megmenekülésemről. A Donkanyarban készült közel hétszáz felvételem egyedülálló Magyarországon, mivel a háború
során a honvédség teljes negatív anyaga elpusztult.
Városvédő tevékenységéért Podmaniczky-díjat kapott.
A Városvédő Egyesület alapító tagjaként részt vettem a fotós csoport munkájában, ezzel
kapcsolatban két albumom is megjelent. Feldolgoztam a budapesti házak homlokzatán lévő
emberábrázolások közül az atlaszok, hermák és kariatidák még meglévő darabjait.
Másik feltáró munkám során Nagy-Budapest határköveit kutattam fel. A XVIII-XIX.
században Budapest peremére határköveket helyeztek el. Először meg kellett találnom magát
a peremvonalat, majd a még meglévő 325 határkövet anélkül, hogy bármiféle információ
rendelkezésemre állt volna. Fotóztam mint természetjáró, haditudósító, múzeumi munkatárs,
műemlékkutató, műszaki dokumentátor, utazó, sportriporter vagy műteremtulajdonos.
Életem során több tízezer fényképet készítettem.
(A Józsefvárosi Galériában november 12-ig még megnézhetik Szentpétery Tibor 56-os
forradalomról készített felvételeit is, melyeket a kabátja alá rejtett kamerával készített.)
Ludvig Dóra
(Utánnyomás a Budai Polgár c. lapból
2001. november 2.)
******

A Fővárosi Örmény Klub műsorai 2001-ben
Január 18.
vidám évezredkezdés.hu
Zenés kabaréműsor, közreműködő: Dinnyés József daltulajdonos

Február 15.
ANI-tól a Bánságig - vetítettképes előadások.
Az 1001 tornyú ANI templomai és építészeti formái a Kárpát medencében
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György
Barangolás őseink nyomában: Dél-Magyarország, Bánság
Előadó: Dr. Szarka György
Március 15.
Emlékezés az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra
Fogolyán Kristóf zeneszerző és fuvolaművész hangversenye
Április 19.
Emlékezés az örmény genocídiumra
„Az út csak visszafele vezet előre"
Beszélgetés Kátai Mihály festőművésszel, a hazai zománcművészet kiemelkedő alakjával és
házastársával: Szilvay Ingrid zongoraművésszel.
Május 17.
Anyák napja
Emlékezés dr. Jakabffy Elemérre, a nemzetközi hírű magyarörmény kisebbségpolitikusra,
lapszerkesztőre, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára.
(Lugos,1881 május 19 - Szatmárnémeti,1963 május 17)
Előadó Bálintné Kovács Júlia, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság társelnöke
(Kolozsvár)
Június 21.
Szamosújvártól Bécsig, az örménykatolikusok nyomában
Tutsek János vetítettképes előadása
Július 19
Liszt Ferenc életútja. Diavetítés muzsikával.
Előadó: Lukin László, a Liszt Ferenc Társaság társelnöke
Augusztus 16.
"KELJ FEL, KELJ FEL MÁRIA!"
/moldvai csángó népi imák, mári énekek, legendák, látomások/
Kóka Rozália előadóművész és Petrás Mária népdalénekes, iparművész előadóestje
Szeptember 20.
Gyalogosan Törökországban (örmény őseink nyomában)
Beder Tibor (Csíkszereda) videofilmes előadása
A kolozsvári konferencián történt: Semjén Zsolt államtitkár előadása (videofilm-vetítés)
Október 18.
"Cantio de Transylvania" Erdély történelme énekekben
Kobzos Kiss Tamás énekmondó lant, koboz, tekerőlant kísérettel
Könyvbemutatók: Dávid Csaba: Történetjátékok
(Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001.)
Bemutatja: dr. Benedek Katalin művészet- és irodalomtörténész

"A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei
Magyarhonban régen és ma" című konferencia anyaga
(Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001.)
Bemutatja: dr. Issekutz Sarolta
November 15.
Ősi keresztény központ: Kappadókia
Horváth Zoltán György és Gondos Béla diavetítéses előadása
December 20.
Szent Karácsony ünnepén A Szongott Kristóf díjak átadása
Közreműködik: Várady Mária színművész, Fogolyán Kristóf fuvolaművész, és a Szent
Család Plébánia színjátszóköre

******

Az EÖGY-füzetek 2001-es (V.) évfolyamának tartalomjegyzéke
(a 2001-es évfolyam minden számának 2. oldalán dr. Sasvári László Az örmény hitvallásból
c. jegyzete található)
2001. január
Az EMKE 115.-ik évfordulóján - B. Kovács Júlia
Rablómesék - Fancsali János
Közmeghallgatás és beszámoló - dr. Issekutz Sarolta
Az erdélyi örmények és az újévi népszámlálás - Merza Gyula (utánnyomás 1900-ból)
Keresztszülők örménymagyar családoknál a Szilágyságban - Joikits Attila
December 21 - karácsonyi klubest a Fővárosi Örmény Klubban
Népszámlálás előtti tájékoztató
Olvasói levél - Kalamár Györgytől
A Szongott Kristóf díjak átadása
Felhívás az SzJA 1 %-nak ajánlásával kapcsolatban
Programajánlatok
(Melléklet: a Keresztes-család leszármazottai)
2001. február
Magyarörmények múltja - részletek dr. Ávédik Félix 1921-es tanulmányából
Repedések - hivatalos levelezés a Magyarországi Örmény Egyház nevű szekta
ügyében
Csíky Gergely - dcs
"Meghalt Mátyás király - mégsincs oda az igazság..."? - Balogh Jenő
Brassai - Budai Merza Pál előadása a 2000 szeptember 30-én a III. (budapesti)
örménymagyar konferencián - Kabdebó János cikke
Angyaljárás Gyergyószentmiklóson - Zakariás Éva
Olvasói levél Joikits Attilától
Meghívó az EÖGYKE megalakulásának 4. évfordulóján kerámia dombormű leleplezésére és
kiállítás megnyitóra
Népszámlálási tájékoztató
Az SzJA 1 %-nak felajánlása

Farsangi hangulat - a Fővárosi Örmény Klub vidám estje és szemelvények az elhangzott
műsorból ("A lelszi bárdok" - dcs; "Az ajándék" - Bányai Elemér)
2001. március
Van képünk - Fancsali János
Az örménymagyar múlt érdekességei - (Örmény-magyar ABC-könyvetske)
Négyéves az EÖGYKE - (olvasói levelek, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Benedek Katalin
beszéde, a "Várnegyed" c. lap beszámolója)
A szamosújvári örmények múltjából - Murádin Antal
Ismernünk kell önmagunkat!
Bem a háromszéki magyar hadszíntéren
Egy arc a pesti Sakkörből: Kapdebó István
2001. április
Megkésett válasz a nagybőjtről - Oláh Dénes plébános
Köszönet...
Emlékezzünk régi húsvétokra (örmény húsvéti hagyományok, Armenia,1892. május)
Akik menedéket nyújtottak a Szabadság-szobornak - Beke György
A 48-as szabadságharc aradi elítéltjei közt örmények
Szilágyi Dezső és Lukács Béla (részletek Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái c.
könyvéből)
A Kincses városból - B. Kovács Júlia
Március 15 - az EÖGYKE koszorúi
Márciusi aranyeső
1700 éves örmény kereszténység
Arménia-közlemények 1892-ből
Utóhang egy farsangi dosszié-bogozgatásról... - Hanusz Gyula
Emléklapok... (Czetz János tábornok emlékezése)
...és az EÖGYKE márcziusa...
Tavasz - 2001 (mi múlt el? - márciusi és áprilisi évfordulók) - Dávid Csaba
Szervátiusz Tibor köszöntése
2001. május
Aram - megalakulóban a Magyarörmények Romániai Szövetsége Tíz éves az Armenia
Örménymagyarok Baráti Társasága - dr. Issekutz Sarolta A díszmagyar - Csapody Miklós
Otthonról - haza 1. rész - Wertán Zsolt
Könyvismertetések
Hollósy Kornélia - dcs
Lászlóffy Zsolt
...múlt, jövő... - a Fővárosi Örmény Klub estje
2001. június
Jakabffy-napok...(sajtójelentések: Kolozsvár, Szatmárnémeti, Romániai Magyar Szó,)
Az EÖGYKE 2000. évi tevékenysége - dr. Issekutz Sarolta
Otthonról haza - 2. Wertán Zsolt a 2000. évi körutazásról
Elsőáldozás Gyergyószentmiklóson - Fejér Ilona
Májusi témáink a klubesten... és nem csak ott...- B. Kovács Júlia előadása
Jakabffy-napok - dr. Issekutz Sarolta
Híradó
A Magyar Érdekvédelmi Szövetség felhívása

Koszorúzás Jakabffy Elemér sírjánál - Amma Zoltán, dr. Issekutz Sarolta
Hősök napja
Kérdőív (melléklet)
2001. július
Koszorúzás - és részlet Czetz János leveléből
"Tárlatlátogatás" a Füvészkertben
Egy tudós testvérpárról - Murádin Jenő, Murádin László
Bogot köt, csomót köt - Murádin László
Otthonról haza 3. rész - Wertán Zsolt
...velünk gondolkodó... (Tóth Rózsa kiállításának megnyitója - gyermekrajzkiállítás - dr.
Benedek Katalin művészettörténész beszéde)
Keresztury Dezső: Emberként élni
Emléknapok 1848/49 - július szülöttei-halottai
Petőfi utolsó órái - Dr. Gajzágó Aladár
Wolff Gábor (1811-1892)
Szamosújvártól Bécsig (beszámoló a klubestről)
Bevették Buda várát!
Angadzsábur Kamaraerdőn
Kelengye
A gambeczvér
Anna örök
2001. augusztus
Cudar ez a világ? - Tarisnyás Csilla
Tanácsi határozatok, Szamosújvár monográfiája (Szongott Kristóf)
Magyarörmény konferencia és találkozó:"Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak,
gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen Kolozsvár"
Sikeres Szent Gergely-napi ünnepség Szamosújváron – Erkedi Csaba
Ami a Szabadság című újságban megjelent tényszerű beszámolóból kimaradt (szerk)
Vétkesek közt cinkos, aki néma - (szerk)
István király - król Stefan - dcs
Jakabffy Elemér: Herczeg Ferenctől Szefeddin Sefket beyig
Szabadság-cikkek
Nők az időben: Bornemissza Anna - Kozma Mária
Az angadzsáburról (vagy: Ángáts-Ábur) – Kövi Pál
És itt a helye...! – szerk.
A Zokogó majom – Bálint Tibor
Hiradó
Liszt Ferenc életútja - Lukin László
Augusztus szülöttei és halottai (1848-49-es hősök)
Dr. Dávid László
Egy érdekes vendég
2001. szeptember
Petelei István - Kozma Dezső
Petelei István: Egy gyűrű
A IV. Örménymagyar Konferencia: Legyünk büszkék reá, hogy örménymagyarok vagyunk!
– B. Kovács Júlia

Nagyboldogasszony-napi beszámoló - EÖGYKE
Augusztusi hőségben – dcs.
Otthonról haza 4. rész - Wertán Zsolt
Felhívás a Magyarörmény Ki Kicsoda ügyében
Amit napjainkban már nehéz megérteni - dr. Száva T. Sándor
A múlt megismételte önmagát... - Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit
Elhunyt dr. Száva János orvosprofesszor – Dr. Száva T. Sándor
Szeptember szülöttei és hősi halottai
Kétségbeesve pörölök anyámmal (vers) – Dávid Csaba
Hiradó
Mikor lesz vége a háborúnak? - Dávid Csaba
Emlékezzünk régi kapcsolatokra - Borbély Júlia
Meghívó: Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre
derüljön, s kincses legyen - Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptember 14-16. IV.,
Jubileumi Konferencia
Fóti nyár 2001- európai színvonalon (Kopeczky Lajos)
2001. október
Lászlóffy Aladár: Géneskút
Semjén Zsolt államtitkár beszéde 2001 szeptember 15., Kolozsvár
Köszönetnyilvánítás a kolozsvári konferencia rendezőinek…
Hiradó
Erdélyi nagyfejedelemség tiszti névtára 1848. évre (az Armenia 1904-es évfolyamából)
A konferencia sajtóvisszhangja: Örményszemek ragyogása évszázadok tükrében – Köllő
Katalin
Felhívás (Magyarörmény Ki Kicsoda előkészítése)
Szamosújvár tárt karokkal fogadta az örménymagyar vendégeket – Erkedi Csaba
Kincses Kolozsváron vendégeskedtem - Csikszentgyörgyi Ficzus Margit
Október hősei
Kiállítás megnyitó a II. kerületben
Hogyan él bennem az örménység? - Beder Tibor
Saját ruhában saját tánc... – dcs.
2001. november
Dr. Száva Tibor-Sándor: Örmények és kunok a Krímben és Moldvában Kolozsvárról jelenti
Sebesi Karen Attila
Az örmény-kipcsák nyelvi dialektusról - Dr. Száva T. Sándor
Levél dr. Semjén Zsolt államtitkárnak – dr. Issekutz Sarolta
Dr. Marton József: Az erdélyi örmény papok a latin egyház szolgálatában
Többszörös kötődés - Erdélyi Napló (Tüzes Bálint)
Felhívás - Magyarörmény Ki Kicsoda
Szamosújvár - Köllő Katalin
A Fővárosi Örmény Klub találkozója – Benedek Katalin
Híradások
Október 14-én
Szomorújelentések
Karácsony Ernő kiállítása - dr. Benedek Katalin
Otthonról haza 5. rész - Wertán Zsolt

Örmény gyökerek a Terézvárosban - Kopeczky Lajos
Aradi megemlékezés - M
A szamosújvári "Szentháromság"-ról elnevezett gyógyszertár alapításának 205. évfordulójára
- Dr. Izsák Sámuel
2001. december
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 2001. évi rendszeres tevékenységéről – dr. Issekutz
Sarolta
Tamási Áron: Karácsonyi pásztorocskák
Kettős identitás - kettős kisebbség - Új korszak a magyarörmények életében (Sebesi Karen
Attila nyilatkozata) – Szabó Csilla
Jakubinyi György érsek díszdoktorrá avatása
Részlet A romániai katolikus örmények ordináriátusa című kiadvány előszavából –
dr. Jakubinyi György
Az örmények és a nyomtatás (egy kiállításról és megnyitójáról) - Örményekről nyomtatásban,
az örmény történelem és kultúra évszázadai - dcs
Egy kiállítás (megnyitó) képei
Képriport a Budai Fonó Zeneházból - Szabó László - Arménia, Anatólia, Levante című
kiállításának megnyitójáról
Magyarörmény sorsok a Szilágyságban - Joikits Attila
Szongott Kristóf a szokásokról (részlet a Szamosújvár monográfiája IV kötetéből)
Köszönetnyilvánítás a támogatóknak
Kappadókia, az ősi keresztény központ - Horváth Zoltán György
Karácsonykor összegyűlik az év... - dcs
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Felhívás (magyarörmény Ki kicsoda)
Híradó
Tízezer fénykép egy életen át (dr. Szentpétery Tibor) – Ludvig Dóra
A Fővárosi Örmény Klub programjai 2001-ben
Az EÖGY-füzetek 2001-es évfolyamának tartalomjegyzéke

Minden Kedves Olvasónak boldog, nyugalmas Karácsonyt és sikeres új évet kíván a
szerkesztőség
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erdélyi magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott
adományokat, továbbítjuk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be
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